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ขออํานวยพร ทานอาจารยผูเปนประธานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหง

โลก และทานสาธุชนผูสนใจใฝธรรม ทุกทาน

วันน้ี รายการแสดงธรรม จะเปนธรรมกถาหรือปาฐกถาก็
ตาม ไดกําหนดช่ือไววา “ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา”

ความจริง ลักษณะแหงพระพุทธศาสนาน้ีเปนเร่ืองท่ีคอน
ขางจะสามัญ คือเปนเร่ืองของสิ่งท่ีเรารูจักกันดีอยูแลว อยูๆ เราก็
มาพิจารณากันวา สิ่งท่ีเรารูจักดีอยูแลว ซ่ึงรูจักกันดีมาก รูจักต้ัง
แตเกิดกันมาน้ี มีลักษณะเปนอยางไร เหมือนอยางคนท่ีคุนเคยกัน
ดี รูจักตัวกันอยางใกลชิด แลวอยูมาวันหน่ึง ก็มาถามวา คนท่ีเรารู
จักดีน้ัน มีรูปรางเปนอยางไร คลายๆ อยางน้ัน มันนาจะเปนเร่ือง
ธรรมดาเหลือเกิน

แตทีน้ี วันน้ีการประชุมมีลักษณะพิเศษ คือเปนเร่ืองของ
ทานท่ีมีความรูอยูแลว เพราะบอกวาเปนการประชุมทางวิชาการ
เพราะฉะน้ัน วันน้ีอาตมภาพจะพูดในเชิงวิชาการหนอย คลายๆ
กับวามาพูดกันในฐานะผูท่ีมีความรูอยูแลว ก็จะรวบรัดตัดความ
                                                          
∗
ปาฐกถาธรรม ณ สํานักงานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.) วันอาทิตย   

ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๓๒ (การพิมพครั้งท่ี ๑๐  ณ ๕ ม.ค. ๒๕๔๗ เปนครั้งแรกท่ีปรับ

ขนาดจาก ๑๖ หนายก เปน ๑๖ หนายกพิเศษ)
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โดยเฉพาะเวลาก็คอนขางจํากัด จึงจะพูดในแบบสิ่งละอัน
พันละนอย เพราะวา เมื่อเราพรรณนาถึงลักษณะของสิ่งท่ีเรารูจัก
อยางใดอยางหน่ึงน้ัน ก็อาจจะมีลักษณะหลายอยาง จะพูดถึง
ลักษณะแตละอยางไดก็คงไมมาก และทานยังไดบอกไวดวยวา
เมื่อจบปาฐกถาแลว ก็จะใหมีเวลาตอบคําถาม

ในเร่ืองน้ีอาตมภาพก็ขอโอกาสไวกอน ถาเกิดวาเวลาไม
พอจริงๆ ก็อาจจะตองขออภัยวาเปนการพูดใหฟงฝายเดียวไปเลย

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘

พอพูดถึงลักษณะของพระพุทธศาสนา ซ่ึงดังไดบอกเมื่อก้ี
วาเปนสิ่งท่ีเรารูจักกันดีอยูแลว หรือไมวาจะรูจักดีหรือไมดีก็ตาม
แตเราถือวาเรารูจักดีอยูแลวน้ี ก็มีหลักธรรมอยูหมวดหนึ่งท่ีพูดกัน
วา เปนลักษณะของพระพุทธศาสนา อยูในหนังสือเบ้ืองตนแมแต
นวโกวาท แบบเรียนนักธรรมตรี ซ่ึงเปนหนังสือเรียนช้ันแรกของ
พระ ท่ีเขามาบวชในพระพุทธศาสนา ท่ีเปนพระนวกะ

หลักธรรมหมวดน้ัน ทานเรียกวา ลักษณะตัดสินธรรมวินัย
๘ ประการ

พระพุทธศาสนาน้ัน มีช่ืออยางหน่ึงวา พระธรรมวินัย ถา
จะพูดกันแบบรวบรัด ก็อาจจะเอาหลักน้ีมาพูด บอกวา ลักษณะ
ของพระพุทธศาสนา ก็คือ ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย ๘
ประการน้ีเอง ถาอยางน้ีปาฐกถาก็จบไดในเวลาเพียง ๒-๓ นาที
เทาน้ันเอง
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ลักษณะตัดสินธรรมวินัยน้ี เปนหลักธรรมท่ีพระพุทธเจา
เองไดตรัสไวแก พระนางมหาปชาบดีโคตมี มีอยู ๘ ประการดวย
กัน ทานบอกวา หลักท่ีใชตัดสินวา ธรรมหรือคําสอนอันใด เปนคํา
สอนของพระพุทธเจาหรือไม ก็คือใหดูวา ธรรมท่ีเขายกมาอางหรือ
กลาวหรือประพฤติปฏิบัติน้ัน เปนไปตามลักษณะ ๘ ประการตอ
ไปน้ี หรือไม คือ

ธรรมเหลาใด

๑. เปนไปเพ่ือ วิราคะ คือ ความคลายหายติด (สํานวนเกา
วาคลายกําหนัด)

๒. เปนไปเพ่ือ วิสังโยค เพ่ือความคลาย การหลุดจาก
ความทุกข ไมประกอบดวยความทุกข

๓. เปนไปเพ่ือ อปจยะ ความไมพอกพูนกิเลส
๔. เปนไปเพ่ือ อัปปจฉตา ความมักนอย
๕. เปนไปเพ่ือ สันตุฏฐี ความสันโดษ
๖. เปนไปเพ่ือ ปวิเวก ความสงัด
๗. เปนไปเพ่ือ วิริยารัมภะ การระดมความเพียร
๘. เปนไปเพ่ือ สุภรตา ความเลี้ยงงาย

ถาไมเปนไปตามหลัก ๘ ประการน้ี ก็ถือวาไมใชธรรม ไม
ใชวินัย ไมใชสัตถุสาสน ไมใชคําสอนของพระพุทธเจา แตถาเปน
ไปตามหลักน้ี เขากันไดกับความท่ีกลาวมา ๘ ประการ ก็เปนธรรม
เปนวินัย เปนคําสอนของพระพุทธเจา
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ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๗

ยังมีหลักธรรมคลายๆ กันน้ี อีกหมวดหน่ึง ท่ีพระพุทธเจา
ตรัสไวแกพระอุบาลี ซ่ึงเปนพระเถระผูใหญ ท่ีไดรับยกยองเปน
เอตทัคคะมีความเปนเลิศทางพระวินัย หรือเปนพระวินัยธร ก็เรียก
ช่ือทํานองเดียวกันวาเปนลกัษณะตัดสนิธรรมวินัย แตม ี ๗ ประการ
และกลาวความทํานองเดียวกันวา

ธรรมเหลาใด

๑. เปนไปเพ่ือ เอกันตนิพพิทา ความหนายสิ้นเชิง
๒. เปนไปเพ่ือ วิราคะ การคลายความยึดติด
๓. เปนไปเพ่ือ นิโรธ ความดับทุกข
๔. เปนไปเพ่ือ อุปสมะ ความเขาไปสงบระงับ
๕. เปนไปเพ่ือ อภิญญา ความรูย่ิงเฉพาะ
๖. เปนไปเพ่ือ สัมโพธะ ความตรัสรู
๗. เปนไปเพ่ือ นิพพาน

รวม ๗ ประการ ถาเขากับหลักน้ี ก็เรียกวาเปนธรรมเปน
วินัย เปนคําสอนของพระพุทธเจา ถาไมเขากับหลักน้ี ก็ไมใช

ถาเอาหลักท่ีวาสองหมวดน้ีมาตอบ ก็สามารถจบปาฐกถา
คร้ังน้ีไดอยางรวดเร็ว



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕

มองกวางๆ กับวิเคราะหเนื้อใน

อยางไรก็ตาม ยังมีแงท่ีควรพิจารณา คือหลักท่ีวามาท้ัง
สองหมวดน้ี อาจจะพูดไดวาเปนลักษณะช้ันใน หรือเปนเน้ือในของ
พระพุทธศาสนา สําหรับวินิจฉัยวาเปนคําสอนท่ีแทจริงท่ีควรจะนํา
ไปใชหรือไม แตยังมีลักษณะช้ันนอก หรือลักษณะท่ัวๆ ไป ท่ีเรา
ควรจะพูดถึงอีก

ถาจะอุปมาก็คงเหมือนกับวา เราสงสัยเก่ียวกับเร่ืองคน
คือเราไปไดช้ินเน้ือมาชิ้นหน่ึง หรือพบเลือดสองสามหยด แลวจะ
วินิจฉัยวา เปนเน้ือหนังของคนหรือไม เปนรอยเลือดของคนหรือไม
เราอาจจะนําไปตรวจสอบวิเคราะหดูเซลล ดูองคประกอบ ดูอะไร
ตางๆ แลวก็บอกไดวา เออ! อันน้ีเปนเน้ือหนังของคน เปนหยด
เลือดของคน หรือวาไมใช แตเปนของสัตวอื่น อันน้ันเปนการ
วิเคราะหช้ันในละเอียดข้ึนไปอีก

แตถาเราไมไปถึงข้ันน้ัน ก็เอาเพียงวา นําคนคนหน่ึงมา ให
ยืนหางจากเราสักสิบเมตรก็ได เทียบกันกับสัตวอื่นเชนชางหรือมา
เปนตน แลวก็พรรณนาลักษณะวา คนน้ันตางจากมา ตางจากชาง
อยางไร หรือมีลักษณะเฉพาะตัวอยางไร ในช้ันน้ี ก็จะมีการ
บรรยายไปไดอีกระดับหน่ึง

อาจจะเปรียบเทียบอีกอยางหน่ึง เหมือนกับดูตัวยา
สมุนไพรอยางหน่ึงใน ๒ ระดับ คือ ช้ันใน ดูลักษณะการออกฤทธิ์
ของยาวากินเขาไปแลวจะมีอาการของความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน
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มาและกาวตอไปอยางน้ันๆ และช้ันนอก ดูวาใบ ก่ิง ดอก เปลือก 
มีรูปรางสีสันอยางไร เปนตน

ท่ีพูดถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาในวันน้ี เราจะพูดกัน
ถึงลักษณะท่ัวไป คลายๆ กับท่ีเอาคนมายืนหางจากเราสักสิบเมตร
แลวก็บรรยายลักษณะ ไมเขาไปถึงเน้ือในทีเดียว เปนการทําความ
เขาใจกันในข้ันตน

ทีน้ี ลักษณะของพระพุทธศาสนาท่ีมองแบบท่ัวๆ ไปน้ี ก็มี
มากมายหลายประการ พูดกันไดแทบจะไมรูจักจบ คือจะแยกออก
ไปเปน ๑๐ ขอ ๒๐ ขอ ก็คงพูดไปไดเร่ือยๆ เพราะฉะน้ัน เวลามี
เทาไรก็พูดกันไปไดเทาน้ัน

นอกจากน้ัน ดังท่ีไดบอกแตตนแลววา ลักษณะของพระ
พุทธศาสนาน้ัน เปนลักษณะของสิ่งท่ีถือวาเรารูกันดีอยูแลว เพราะ
ฉะน้ัน เร่ืองท่ีอาตมภาพจะยกข้ึนมาพูดก็เปนเร่ืองธรรมดา ท่ีทานรู
อยูแลว เทากับวาเอาเรื่องท่ีรูกันอยูแลวน่ันเอง มาทบทวนกับทาน
อีกคร้ังหน่ึง ทีน้ี จะขอพูดไปเปนขอๆ



ลักษณะที่ ๑

คําสอนเปนกลาง ปฏิบัติสายกลาง

ลักษณะท่ี ๑ ของพระพุทธศาสนา เมื่อพูดอยางท่ัวๆ ไป ก็
คือ ลักษณะท่ีเปนสายกลาง ลักษณะน้ีพอพูดข้ึนมาทุกทานก็นึก
ออก ออ! ใชสิ พระพุทธศาสนาน้ัน สอนเร่ืองทางสายกลาง

ตองทําความเขาใจกันกอนวา มนุษยเราน้ันมักมีความโนม
เอียงท่ีจะไปสุดโตง ความสุดโตงมีอยูสองอยาง คือ สุดโตงในทาง
ความคิดอยางหน่ึง และสุดโตงในทางการปฏิบัติอยางหน่ึง

มนุษยมักจะหันไปหาความสุดโตงในการปฏิบัติ เชนสมัย
หน่ึงคนท้ังหลายพากันเพลิดเพลินมัวเมา ในการหาความสุขทาง
เน้ือหนัง ใหความสําคัญแกการบํารุงบําเรอรางกายมาก และในยุค
น้ันคนก็ไมเห็นความสําคัญของจิตใจเลย ซ่ึงทางพระพุทธศาสนา
เรียกวาเปน กามสุขัลลิกานุโยค

แตพอเปลี่ยนไปอีกยุคสมัยหน่ึง คนบางพวกก็มีความรูสึก
เบ่ือหนาย รังเกียจความสุขทางรางกายทางเน้ือหนัง แลวก็เอียงไป
ทางดานจิตใจอยางเต็มท่ี บางทีถึงกับทรมานรางกาย ยอมสละ
ความสุขทางรางกายโดยสิ้นเชิง เพ่ือจะประสบผลสําเร็จในทาง
จิตใจ แลวก็กลายเปนการเสพติดทางจิตไปอีก พวกน้ีอาจจะถึงกับ
ทําการทรมานรางกาย บําเพ็ญทุกรกิริยา อยางท่ีเรียกวา อัตต-       
กิลมถานุโยค
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เร่ืองน้ีเราจะเห็นตัวอยางแมแตในสังคมปจจุบัน คือในยุค
เดียวสมัยเดียวก็อาจจะมีความสุดโตงท้ังสองอยางน้ี แยกกันออก
ไปเปนคนละข้ัว น้ีเปนการเอียงสุดในดานปฏิบัติ

พระพุทธศาสนาน้ันถือวา การเอียงสุดท้ังทางรางกาย เห็น
แกรางกาย บํารุงบําเรอรางกายอยางเดียว ก็ไมถูกตอง การเสพติด
ทางจิตใจ ไมเห็นความสําคัญของรางกายเลยโดยสิ้นเชิง จนกลาย
เปนการทรมานรางกายไป ก็ไมถูกตองเหมือนกัน

พระพุทธศาสนาจึงวางขอปฏิบัติ ท่ีเรียกวามัชฌิมา-
ปฏิปทา แปลวาทางสายกลาง หรือขอปฏิบัติท่ีเปนสายกลาง คือ 
ความพอดี น้ีก็เปนแงหน่ึง

อีกดานหน่ึงคือ การสุดโตงทางความคิด ซ่ึงคนท่ัวไปมักจะมี
ความโนมเอียงท่ีจะเปนเชนน้ัน เชนอยางงายๆ ก็คือ เร่ืองวัตถุ กับ 
จติ วาอะไรมีจริง พวกหน่ึงจะเอียงสุดวาวัตถุเทาน้ันมีจริง อีกพวก
หน่ึงก็เอียงสุดวาจิตเทาน้ันมีจริง จนกระท่ังในปรัชญาตะวันตกได
มีการบัญญัติกันวา เปนพวกวัตถุนิยม กับพวกจิตนิยม

แตในพระพุทธศาสนาน้ันเราจะเห็นวา ทานไมไดบัญญัติ
อยางน้ัน คือ มิใชเปนจิตนิยม หรือเปนวัตถุนิยม ไปสุดทางแต
อยางเดียว แตในพระพุทธศาสนามีท้ังนามและรูป ซ่ึงเรียกรวมเขา
ดวยกันเปนคําเดียววา นามรูป

ทานเห็นความสําคัญของท้ังจิต และท้ังวัตถุ ทานวามีท้ัง
สองอยาง แตมีอยางอิงอาศัยเน่ืองเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
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อีกตัวอยางหน่ึง คนพวกหน่ึงมีความเห็นวา สิ่งท้ังหลาย
เท่ียงแท มอีตัตาท่ีคงอยูตลอดไป กลายเปนทิฏฐิท่ีเรียกวา สสัตทิฏฐิ
สวนอีกพวกหน่ึง ก็มีความเห็นเอียงไปสุดทางตรงขาม บอกวา
อยางน้ันไมใช ทุกอยางขาดสูญหมด คนเราเกิดมาเปนเพียง
ประชุมธาตุสี่ ตายแลวก็ขาดสูญไป พวกน้ีก็เปน อุจเฉททิฏฐิ

บางพวกบัญญัติวาทุกสิ่งมีท้ังน้ัน อีกพวกหน่ึงวาไมมีอะไร
มีจริงเลย พวกท่ีวามีท้ังหมด เรียกวา สัพพัตถิกทิฏฐิ พวกท่ีวาไมมี
อะไรสักอยางก็เปน นัตถิกทิฏฐิ น้ีเปนตัวอยาง

คนเราน้ีมีความโนมเอียง ท่ีจะคิดเห็นเอียงสุด หรือไปสุด
โตงในแนวความคิดเก่ียวกับสัจธรรมอยางท่ีกลาวมาน้ี แตพระ
พุทธศาสนาสอนวา ความจริงหรือสัจธรรมน้ี มิใชจะเปนไปตาม
ความโนมเอียงแหงความพอใจของมนุษย ท่ีมองอะไรไปสุดทาง
โนนสุดทางน้ี ความจริงน้ันเปนกลางๆ หรือวาใหถูกก็คือตองสอน
ตองพูดใหพอดีกับความจริง

เพราะฉะน้ัน การสอนความจริงแตพอดีๆ ใหตรงตามความ
จริงน้ัน หรือสอนใหพอดีกับความจริง ก็เลยกลายเปนคําสอนท่ีเปน
กลาง

พระพุทธศาสนาสอนความเปนกลางในทางปฏิบัติ ท่ีเรียก
วามัชฌิมาปฏิปทา สวนในแงของความจริง หรือทัศนะเก่ียวกับ
สัจธรรมก็เปนกลางอีกเหมือนกัน พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเปน
กลางๆ เรียกวามัชเฌนธรรมเทศนา หรือ มัชเฌนเทศนา
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ตกลงวา ในพระพุทธศาสนาน้ี ไมวาจะในแงของการ
ปฏิบัติ หรือในแงของความคิดเก่ียวกับสัจธรรมก็ตาม เปนสาย
กลางท้ังหมด คือ เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยางหน่ึง และเปนมัชเฌน
ธรรมเทศนาอยางหน่ึง

หลักน้ีอาจเปรียบกับการยิงลูกศร ลูกศรท่ียิงไปไมถูกเปา ก็
จะอยูขางๆ ขางโนนบาง ขางน้ีบาง คือมันไมพอดี ไมตรงกลาง 
สวนลูกท่ียิงตรงกับจุดเปาพอดีน้ัน ก็เปนอันกลาง จึงเรียกวาสาย
กลาง สายกลางก็คือพอดี ตรงความจริงท่ีจะใหเขาถึงจุดหมาย 
และเทากันพอดีกับความจริงท่ีเปนสัจธรรม

พระพุทธเจาน้ัน กอนตรัสรู ไดทรงไปศึกษาในสํานักความ
คิดเห็นเก่ียวกับสัจธรรม และทดลองขอปฏิบัติตางๆ เพ่ือจะใหเขา
ถึงจุดหมาย พระองคใชเวลาไปในการทดลองน้ีนานถึง ๖ ป แลวก็
ไดเห็นวา ท่ีปฏิบัติกันอยูน้ันมักจะไปเอียงสุดเสียท้ังสิ้น

ในท่ีสุดพระองคจึงทรงคนพบทางสายกลางข้ึนมา เปน
มัชฌิมาปฏิปทา และทรงแสดงหลักธรรมท่ีเปนกลาง คือ มัชเฌน-

ธรรมเทศนา

มัชฌิมาปฏิปทา ไดแก มรรคมีองค ๘ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติ
กลางๆ ไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป ไมเอียงออกไปขางโนน ไม
เอยีงออกไปขางน้ี พอดีท่ีจะนําไปสูจุดหมายแหงความมชีีวิตท่ีดงีาม

สวนมัชเฌนธรรมเทศนา ก็ไดแก หลักธรรมท่ีเรียกวา 
ปฏิจจสมุปบาท หรือเรียกเต็มวา อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ซ่ึง
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เปนหลักธรรมท่ีแสดงความจริงเปนกลางๆ ตามเหตุปจจัย หรือ
เปนกลางอยูตามสภาวะของมัน ไมเอาใจใคร ไมข้ึนกับใคร ไมเปน
ไปตามความปรารถนาของใครๆ แตพอดีกับความเปนจริงท่ีวา สิ่ง
ท้ังหลายน้ันอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน เปนไปตามเหตุปจจัย เหตุ
ปจจัยทําใหผลเกิดข้ึน ผลจะเปนอยางไรก็เปนไปตามเหตุปจจัยน้ัน 
สิ่งท้ังหลายมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน มิใชดํารงอยูโดยลําพังตัว
มันเอง อยางน้ีเปนตน เรียกวาเปนหลักสายกลาง

เปนอันวา หลักพระพุทธศาสนาน้ัน เปนสายกลางท้ังใน
ทางปฏิบัติ และในทางความคิด มีมัชฌิมาปฏิปทา และมัชเฌน-
ธรรมเทศนา

อีกอยางหน่ึง สายกลางน้ัน มีความหมายวา พอดีน่ันเอง 
ตรงกับท่ีเรานิยมใชกันในปจจุบันวา ดุลยภาพ หรือสมดุล ในพระ
พุทธศาสนาน้ัน ขอปฏิบัติตางๆ มักจะมีลักษณะอยางน้ี คือมีความ
พอดีหรือความสมดุล

ระบบท่ีกลาวถึงเมื่อก้ี ซ่ึงเปนขอปฏิบัติท้ังหมดในพระพุทธ
ศาสนา เราเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ขอปฏิบัติท่ีพอดี ก็เปน
ลักษณะท่ีมีดุลยภาพหรือสมดุลอยางหน่ึง แตเปนความพอดีของ
ระบบท้ังหมด หรือความพอดีในองครวม

ทีน้ีในการปฏิบัติแมแตท่ีเปนรายละเอียดปลีกยอยลงมา ก็
มีความสมดุลหรือดุลยภาพน้ีอยูเร่ือยเหมือนกัน เชน ในการท่ีจะ
เขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา เราจะตองปฏิบัติหลักธรรม
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ยอยๆ หลายอยาง หลักธรรมหรือขอปฏิบัติตางๆ เหลาน้ี จะตอง
กลมกลืนพอดีกัน จึงจะไดผลสําเร็จ ถาขอปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ น้ัน 
ไมสมดุลกัน ไมพอดีกัน ก็จะเกิดความขัดแยงหรือความบกพรอง 
ความขาดความเกิน ความเขวออกนอกทาง แลวก็จะปฏิบัติไม
สําเร็จ

เร่ืองท่ีทานเนนบอยๆ ก็คือ อินทรีย ๕ ซ่ึงสําหรับผูปฏิบัติ
ธรรมจะมีการเนนวาตองมีสมตา

สมตา ก็คือสมดุลหรือความพอดีกันระหวางองคประกอบ
ท่ีเรียกวาอินทรียท้ัง ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ธรรม 
๕ อยางน้ีตองมีสมตา มีความสมดุลพอดีกัน

ศรัทธาตองพอดีกับปญญา ถาศรัทธาแรงไปก็เช่ืองาย งม
งาย ปญญามากไป ไมมีศรัทธามาชวยดุลให ก็อาจจะเปนคนที่รู
จับจด หรือไมก็ข้ีสงสัยคิดฟุงไปหมด เห็นอะไรก็ชิงปฏิเสธเสียกอน 
ไมรูจักจับอะไรใหลึกลงไป

ระหวางวิริยะกับสมาธิ ถาวิริยะคือความเพียรมากไป 
สมาธินอย ก็จะกลายเปนเครียด พลุงพลาน หรือฟุงซาน ถาความ
เพียรนอย สมาธิมาก เพลินสบาย ก็ติดในสมาธิ อาจจะทําใหเกียจ
ครานไปก็ได

เพราะฉะน้ัน จึงตองมีความพอดี ระหวางวิริยะกับสมาธิ 
และมีความพอดีระหวางศรัทธากับปญญา โดยมีสติเปนเคร่ือง
ควบคุม อยางน้ีเรียกวาสมตา
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ขอปฏิบัติตางๆ ในพระพุทธศาสนา จะตองมีสมตาคือ
ความสมดุลอันน้ี ซ่ึงเปนความพอดีชนิดหน่ึง และอยางน้ีก็เปนสาย
กลางชนิดหน่ึงเหมือนกัน ซ่ึงเปนความประสานสอดคลองกัน
ระหวางขอปฏิบัติปลีกยอยตางๆ ท่ีมาประชุมกันรวมกันทํางาน

ทีน้ี แมแตขอปฏิบัติแตละอยาง ก็จะตองมีความพอดี
เหมือนกัน คือมีความพอดีในการปฏิบัติแตละอยางๆ เชน จะรับ
ประทานอาหาร ก็ตองมีความรูจักประมาณ รูจักพอดีในอาหาร ถา
รับประทานอาหารไมพอดีก็เกิดโทษแกรางกาย แทนท่ีจะไดสุข
ภาพ แทนท่ีจะไดกําลัง ก็อาจจะเสียสุขภาพ และอาจจะทอนกําลัง
ทําใหออนแอลงไป หรือเกิดโรค เพราะฉะน้ัน ทานจึงสอนใหมี
ความรูจักประมาณในการบริโภค เรียกวา โภชเนมัตตัญุตา

ตัวความรูจักประมาณ หรือรูจักพอดีท่ีเปนหลักกลางๆ 
เรียกวา มัตตัญุตา คือความรูจักประมาณ หรือรูจักพอดีในการ
ปฏิบัติตางๆ โดยท่ัวไป

จะเห็นวา หลักพระพุทธศาสนาในทุกระดับมีเร่ืองของ
ความพอดี หรือความเปนสายกลางน้ี

ฉะน้ัน ความเปนสายกลาง คือ ความพอดีท่ีจะใหถึงจุด
หมาย และท่ีจะใหตรงกับความจริง ไมใหไปสุดโตง เอียงสุด ซ่ึงจะ
พลาดจากตัวความจริงไปน้ัน จึงเปนลักษณะท่ัวไปอยางหน่ึงของ
พระพุทธศาสนา
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มีหลักการเปนสากล

ลักษณะท่ี ๒ ท่ีควรจะยกมาพูดในท่ีน้ี ก็คือเร่ืองของความ
เปนสากล

พระพุทธศาสนามีลักษณะสําคัญอยางหน่ึง คือความเปน
สากล เปนสากลท้ังความคิด และการปฏิบัติ เหมือนอยางท่ีเปน
สายกลางท้ังความคิด และการปฏิบัติ

ในแงความคิด ในท่ีน้ี หมายถึงเร่ืองสัจธรรม หรือคําสอน
เก่ียวกับสัจธรรม พระพุทธศาสนาสอนความจริงเปนกลางๆ ไมข้ึน
ตอบุคคล กลุม เหลา พรรคพวก แมแตตัวพระพุทธศาสนาเอง

ตัวอยางเชน ทานสอนวา การฆาสัตวเปนบาป การทํา
ปาณาติปาต เร่ิมแตฆาคนเปนตนไปเปนบาป ก็สอนเปนกลางๆ 
วา ไมวาฆาคนไหนก็ตามก็เปนบาปท้ังน้ัน ไมไดจํากัดวานับถือ
ศาสนาไหน ไมมีการแบงพรรคแบงกลุมแบงประเภทวา ถานับถือ
ศาสนาอื่น เปนพวกของมารราย แลวก็ฆาไดไมบาป แตถาเปน
พวกชาวพุทธดวยกัน ฆาไมไดเปนบาป อยางน้ีไมมี

อีกตัวอยางหน่ึง มองกวางออกไปอีก ก็คือ พระพุทธ
ศาสนาสอนหลักความจริงท่ีเปนสากล พระพุทธศาสนาสอนวา
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ความจริงเปนสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมดา คือธรรมดาของสิ่งท้ังหลาย
เปนอยางน้ันเอง เรียกงายๆ วาเปนกฎธรรมชาติ

ธรรมดาของสิ่งท้ังหลายน้ัน ก็เชนความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย เมื่อใครทําเหตุปจจัยอยางไร ผลก็เกิดข้ึนตามเหตุปจจัยน้ัน 
คนไหน คนพวกไหน คนท่ีไหนทําดี ก็ไปสวรรค คนไหน คนพวก
ไหน คนท่ีไหนทําช่ัว ก็ไปนรก ไมมีการแบงแยกวาตองเปนคนพวก
น้ีมาทําอยางน้ีจึงไปสวรรคได คนพวกน้ันถึงทําอยางน้ันก็ตองไป
นรก ฯลฯ คือกฎเกณฑกติกาเปนธรรมดาเปนสากล

ทานสอนความจริงเปนสากลเปนกลางๆ อันน้ีเปนลักษณะ
ท่ีชัดเจน คือการสอนความจริงเปนกลางๆ และสอนอยางเปน
กลาง คือสัจธรรมเปนความจริงอยางไรก็ตองเปนความจริงอยาง
น้ัน ไมสามารถแบงเปนพวกเปนประเภทเปนหมูเปนเหลาได

ในทางปฏิบัติก็เหมือนกัน เชนสอนใหคนมีเมตตากรุณา
อยางเปนสากล เมื่อสอนวาการทําปาณาติบาตเปนสิ่งท่ีไมดี เปน
โทษ เพราะมีความจริงอันเปนสากลวาสัตวท้ังหลายรักสุขเกลียด
ทุกขดวยกันท้ังหมดแลว ก็สอนใหเผื่อแผเมตตากรุณาแกสัตวท้ัง
หลายท่ัวกันหมด

ชาวพุทธจะตองมีเมตตากรุณาตอสรรพสัตว ตั้งตนแต
มนุษย ก็ตองมีเมตตากรุณาตอมนุษยทุกคนเหมือนกัน ไมไดมีการ
แบงพรรคแบงพวกแบงเหลา แบงชาติช้ัน แบงศาสนา และในแง
สัตวโลกดวยกัน ก็ใหเผื่อแผความเมตตากรุณาน้ีแกสัตวทุก
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ประเภท ไมใชเฉพาะมนุษยดวยกันเทาน้ัน อันน้ีก็เปนเร่ืองของ
ความเปนสากลอยางหน่ึง

นอกจากน้ัน พระพุทธศาสนาแสดงธรรมเหลาน้ีเปนกลางๆ 
ไมบังคับใหทํา และไมขูดวยการลงโทษ ใครจะเช่ือหรือไมเช่ือก็ไม
บังคับใคร สอนใหรูวา ความจริงเปนอยางน้ัน เมื่อกระทําแลวเกิด
ผลดีหรือผลเสีย ก็เปนไปตามธรรมดาของมันเอง เปนเร่ืองท่ีทุกคน
สามารถพิจารณาดวยสติปญญาของตนเอง

ความเปนสากลน้ี วาท่ีจริงก็เปนสายกลางอยางหน่ึง คือ 
สอนเปนกลางๆ ตามความเปนจริง
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ถือสําคัญท้ังสาระและรูปแบบ

ลักษณะท่ี ๓ พระพุทธศาสนาประกอบดวยองค ๒ อยาง 
ท่ีสมพอดีกัน คือประกอบดวยธรรมกับวินัย

หลักธรรมกับวินัยน้ี ไดบอกแตตนแลววา เปนช่ือหน่ึงของ
พระพุทธศาสนา บางคร้ังเราเรียกพระพุทธศาสนาวา ธรรมวินัย ซ่ึง
ตองมีท้ังสองอยางจึงจะเปนพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ ถามี
อยางเดียว ก็ยังไมครบ

ในโลกปจจุบันน้ี หรือในโลกท่ีผานมาก็ตาม มักจะมีการถก
เถียงกันอยูเสมอวา บุคคลกับระบบ อยางไหนสําคัญกวากัน บาง
คนบอกวาบุคคลสําคัญ ระบบไมสําคัญ บางคนบอกวาระบบสิ
สําคัญ บุคคลไมสําคัญ ระบบเปนอยางไร คนก็เปนไปตามน้ัน

คนพวกหน่ึงบอกวา ปจเจกชนสําคัญ สังคมเกิดจาก
ปจเจกชน สังคมจะเปนอยางไรก็แลวแตปจเจกชน ถาทําปจเจกชน
ใหด ีสังคมก็ดีไปเอง อีกพวกหน่ึงบอกวา สังคมสิสําคัญ ปจเจกชน
ถูกหลอหลอมโดยสังคม ทําสังคมใหดีแลวปจเจกชนก็ดีไปตาม

ในแงสาระกับรูปแบบ พวกหน่ึงบอกวาสาระสําคัญ รูป
แบบไมสําคัญหรอก เน้ือหาสําคัญกวา รูปแบบเปนเพียงเปลือก
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นอก บางพวกบอกวารูปแบบสิสําคัญ รูปแบบเปนเคร่ืองกําหนด
เน้ือหา เถียงกันอยูน่ีไมรูจักจบ

ในการฝกการปฏิบัติก็เหมือนกัน พวกหน่ึงบอกวาดานใน
จิตใจสําคัญ ตองฝกจิตใจ ฝกจิตใจไดแลวทุกอยางก็ดีไปเอง ราง
กายภายนอกไมสําคัญ อีกพวกหน่ึงบอกวา สําคัญท่ีวัตถุภายนอก 
เพราะจิตใจเปนสิ่งท่ีอาศัยวัตถุ เกิดจากวัตถุ ถาทําภายนอกดี 
สภาพแวดลอมวัตถุดี มีความเจริญทางวัตถุพร่ังพรอม เศรษฐกิจดี
แลว จิตใจก็ดีเอง

คนจํานวนมากเถียงกัน แมแตในเร่ืองสมัครใจกับบังคับ วา
อยางไหนดี พวกหน่ึงบอกวาตองสมัครใจหมดทุกอยาง ตองเปนไป
ตามเสรีภาพ สมัครใจจึงจะถูกตอง อีกพวกหน่ึงวาไมไดหรอก คน
เราน้ีกิเลสมันมาก ตองบังคับมัน บังคับแลวจึงจะไดผล

น้ีก็เปนเร่ืองของการเอียงสุดอยางหน่ึงเหมือนกัน มนุษย
มักจะโนมเอียงไปในทางเอียงสุด หรือสุดโตงไปขางหน่ึง

แตพระพุทธศาสนาไมเอียงสุดไปขางไหน เพราะยอมรับ
ความสําคัญของแตละเรื่องแตละอยาง ตามความเปนจริงของมัน 
หรือตามคุณคาท่ีมันมีอยู โดยมองตามเปนจริง หรือตามท่ีมันเปน
และพอดีกับท่ีมันเปน วาสิ่งท้ังหลายแตละอยางมีความสําคัญ
ตามสวนของมัน

อันน้ีจะเรียกวาเปนความเปนกลาง หรือความเปนสาย
กลางอีกอยางหน่ึงของพระพุทธศาสนาก็ได
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ในเร่ืองสาระกับรูปแบบเปนตนท่ีวามาน้ี พระพุทธเจาทรง
บัญญัติหลักคําสอนของพระองค ใหมีองคประกอบท้ังสองอยาง 
คือ ธรรมกับวินัย คุมท้ังคูเลย

ธรรม เปนหลักความจริง ซ่ึงมีอยูตามธรรมดาของมัน และ
เปนสิ่งท่ีบุคคลจะเขาถึงได ธรรมน้ันสังคมไมสามารถมีปญญารูได 
บุคคลแตละคนเทาน้ันท่ีจะมีปญญารูแจงเขาถึงสัจธรรม

แตในเวลาเดียวกัน พระพุทธศาสนาก็มีอีกดานหน่ึง คือ
หลักเกณฑท่ีเรียกวาวินัย

วินัย เปนการจัดตั้งและจัดการ เปนรูปแบบ เปนระบบ เปน
กติกา เปนกฎเกณฑ เปนสิ่งท่ีมนุษยบัญญัติหรือกําหนดวางข้ึน 
เปนเร่ืองของการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ีเนนทางวัตถุ 
และเปนเร่ืองของสังคม บัญญัติข้ึนเพ่ือจัดสรรสังคมใหดํารงอยู
ดวยดีในภาวะท่ีจะเก้ือกูลตอชีวิตของบุคคลท้ังหลาย ท่ีมาอยูรวม
กันเปนสังคมน้ัน ใหบุคคลเหลาน้ันมีชีวิตอยูกับธรรมไดอยางดีท่ี
สุด และไดประโยชนมากท่ีสุดจากธรรม

จะเห็นวา ธรรมและวินัยสองอยางน้ีก็มาสัมพันธกัน พระ
พุทธศาสนาใหความสําคัญท้ังแกธรรมและวินัย

พูดเปนภาษาปจจุบันวา ใหความสําคัญท้ังแกบุคคลและ
ระบบ ใหความสําคัญท้ังแกปจเจกชนและสังคม ใหความสําคัญ
ท้ังแกสาระและรูปแบบ ใหความสําคัญท้ังแกการปฏิบัติทางดาน
ในจิตใจ และการปฏิบัติดานนอกท่ีเนนวัตถุ กาย วาจา และใหมีท้ัง
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การสมัครใจและการบังคับ (หมายถึงการฝกดวยกฎกติกา) อยาง
มีสมดุล พอดี ท่ีจะเก้ือกูลหนุนกันใหเกิดผลดีท่ีมุงหมาย

น้ีคือลักษณะของพระพุทธศาสนาอยางหน่ึง ท่ีเขากับขอ
แรกดวย แตแยกใหเห็นเปนพิเศษตางหาก

จะเห็นวา ในพระพุทธศาสนาน้ี ทานให ธรรม เปนเร่ืองของ
การสมัครใจ เราแตละคนเก่ียวของกับธรรมดวยสติปญญาของตน
เอง จะตองรูเขาใจเห็นแจงสัจธรรมดวยปญญาของตนเอง เฉพาะ
บุคคล

แตในเวลาเดียวกันน้ัน ก็มี วินัย เปนเร่ืองของสังคม เปน
เร่ืองของรูปแบบ เปนเร่ืองของการปฏิบัติดานกายวาจา เปนแบบ
แผนท่ีบังคับแกทุกคนเสมอกัน สําหรับใหเปนเคร่ืองตะลอมและ
หลอหลอม เปนเคร่ืองสรางสภาพแวดลอมท่ีจะชักจูงบุคคลเขาหา
ธรรม และเปนเคร่ืองสรางสภาพชีวิตและสภาพสังคมท่ีเอื้อตอการ
ท่ีจะนําธรรมมาใชปฏิบัติ หรือเอาธรรมมาใชประโยชน ตลอดจน
การท่ีจะเจริญงอกงามย่ิงข้ึนไปในธรรม และเขาถึงธรรม

ธรรมและวินัย สองอยางน้ี ถาจัดใหพอดีก็จะไดความ
สมดุลเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ประสานสัมพันธกัน

ธรรมเปนฐานรองรับและเปนท่ีอิงอาศัยของวินัย วินัยคือ
กฎเกณฑขอบังคับแบบแผนของสังคม เปนการจัดต้ัง ถาไมอิง
ธรรมก็เหลวไหลใชไมได ถาไมตั้งอยูบนฐานของธรรมก็กลายเปน
การไมถูกตอง เพราะฉะน้ัน วินัยตองอิงอยูบนฐานของธรรม
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อีกดานหน่ึง เรามีวินัยเพ่ืออะไร ก็เพ่ือใหคนเราแตละคนน้ี 
ไดมีสภาพแวดลอมท่ีเก้ือกูลในการท่ีจะเขาถึงธรรม ธรรมจึงเปนจุด
หมายของวินัยดวย วินัยน้ันอิงอาศัยธรรม แลวก็เปนไปเพ่ือใหคน
เขาถึงจุดหมายคือธรรมน่ันเอง

วินัย เปนเปลือกนอก ชวยหอหุมเน้ือในคือ ธรรม ไว ถาไม
มีเปลือกนอกหอหุมไว ตอไปไมนานเน้ือในก็จะหายสูญ หรือลบ
เลือนไป เพราะฉะน้ัน เราจึงตองเห็นความสําคัญของท้ังเปลือก
นอกและเน้ือใน

ถามะมวงไมมีเปลือก หรือมะพราวไมมีกะลา มันจะอยูได
ไหม เราอาจจะบอกวากะลาไมสําคัญ เพราะกินไมได แตถาไมมี
กะลาเราก็ไมไดกินเน้ือและนํ้ามะพราว

ในทางกลับกัน ถามีแตเปลือกมะมวงและกะลามะพราว 
ไมมีเน้ือมะมวง ไมมีเน้ือและนํ้ามะพราว ก็ไมรูจะมีเปลือกมะมวง 
และกะลามะพราวไวทําไม เปลือกและกะลาน้ันก็อาจจะกลายเปน
ขยะ ไมมีประโยชนอะไร

ถากะลาจะมีประโยชนอะไรตอไปโดยไมมีเน้ือมะพราว ก็
ไมใชมีประโยชนในฐานะกะลามะพราว แตอาจจะกลายเปน
กระบวยตักนํ้า เปนภาชนะใสขาวกิน หรือเปนเคร่ืองมือขอทาน 
เปนตน คือ กลายเปนของอยางอื่นไป

เพราะฉะน้ัน เราจึงตองเห็นความสําคัญของท้ังกะลา และ
เห็นความสําคัญของเน้ือมะพราว
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พระพุทธศาสนาน้ันมีท้ังธรรมและวินัย และจากหลักธรรม
และวินัยน้ีก็จึงมีสงฆ ซ่ึงแบงเปนสมมติสงฆ และอริยสงฆ

ผูเขาถึงเน้ือในคือธรรมแลวก็เปน อริยสงฆ แตถาอยูแคช้ัน
นอก อยูแควินัย ก็เปนสมมติสงฆ

แตสมมติสงฆน้ันต้ังข้ึนเพ่ืออะไร ก็เพ่ือความมุงหมายใหมี
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเกื้อกูล ในการท่ีบุคคลท้ังหลายจะ
ปฏิบัติธรรม เพ่ือจะไดรวมเปนอริยสงฆ และสมมติสงฆน้ีแหละจะ
รักษาพระธรรมวินัยไว เปนผูท่ีคอยเผยแพรประกาศธรรมไว เพ่ือ
จะใหมีคนไดมาเขารวมเปนอริยสงฆไดตอๆ นานๆ เร่ือยๆ ไป 
เพราะฉะน้ัน สมมติสงฆก็มีความสําคัญ

แตอริยสงฆก็มีความสําคัญ ถาไมมีอริยสงฆจะมีสมมติ
สงฆไวทําไม ก็ไมมีความหมาย เพราะสิ่งท่ีใหความหมายแกสมมติ
สงฆ ก็คือความเปนอริยสงฆ แตสิ่งท่ีเอื้อตอการเกิดมีและคงอยู
ของอริยสงฆ ก็คือสมมติสงฆ

สิ่งท่ีใหความหมายแกวินัยก็คือธรรม แตสิ่งท่ีจะรักษาธรรม
ไวก็คือวินัย เพราะฉะน้ัน พระพุทธศาสนาจึงมีสวนประกอบท้ังสอง
อยาง

ธรรมกับวินัย อิงอาศัยและประสานสัมพันธกัน และรวม
เขาดวยกันเปนอันหน่ึงอันเดียว ดังท่ีทานเรียกเปนคําศัพทคําเดียว
เปนเอกพจนวา ธรรมวินัย เมื่อรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน จึงเปน
พระพุทธศาสนา
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คลายกับท่ีนามและรูป ประกอบกันเขาเปนชีวิต นามและ
รูป อิงอาศัยและประสานสัมพันธกัน และรวมเขาดวยกันเปนอัน
หน่ึงอันเดียว ดังท่ีทานเรียกเปนคําศัพทคําเดียวเปนเอกพจนวา 
นามรูป เมื่อรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันจึงเปนชีวิต ถาขาดอยาง
หน่ึงอยางใดก็เปนชีวิตไมได

สําหรับพระสงฆน้ัน เราจะเห็นวามีธรรมและวินัยควบคู
กันอยู

แตสําหรับฝายคฤหัสถในประเทศไทยปจจุบันน้ี ควรจะ
ตองมีการเตือนกันวา เราอาจจะมีการเนนเอียงสุดไปขางใดขาง
หน่ึงมากเกินไป

บางทีเรามานึกกันแตในแงธรรม จนกระท่ังสังคมพุทธไทย
ไมมีวินัยเปนของตนเอง ชาวพุทธไทยไมรูจักวาอะไรเปนวินัยของ
ตน ถาเปนอยางน้ัน สังคมพุทธจะดํารงอยูไดอยางไรในระยะยาว 
และถาสังคมรักษารูปแบบอยูไมได ตอไปเน้ือในคือธรรมก็จะอยูไม
ไดเชนเดียวกัน

ในทํานองเดียวกัน พระสงฆถามีแตวินัยรักษารูปแบบไว 
แตไมอาศัยวินัยน้ันชวยใหรูเขาใจและกาวไปในธรรม ก็จะไม
สามารถเปนพระสงฆท่ีแทจริง

ปจจุบันน้ีเปนท่ีนาสงสัยวา การใหความสําคัญอยางพอดี
ระหวางองคประกอบสองอยางน้ี ในพุทธศาสนายังเปนไปดวยดี
หรือไม ขอฝากไวพิจารณาดวย



ลักษณะที่ ๔

เปนกรรมวาท กิริยวาท วิริยวาท

ลักษณะท่ี ๔ พระพุทธศาสนาน้ันมีช่ืออยางหน่ึงวา เปน
กัมมวาท หรือกรรมวาที

พระพุทธเจาเคยตรัสวา พระพุทธเจาท้ังหลาย ทานใชคํา
วาท้ังหลาย คือไมเฉพาะพระพุทธเจาองคเดียวเทาน้ัน แตทุกองค
ท้ังหมด ไมวาจะเปนพระพุทธเจาท้ังหลายในอดีตก็ตาม ในอนาคต
ก็ตาม แมองคท่ีอยูในยุคปจจุบันก็ตาม ลวนเปนกรรมวาทะ เปน
กิริยวาทะ และเปนวิริยวาทะ หรือเปนกรรมวาที และกิริยวาที 
(เวลาใชวาที ทานมีแคสอง คือ กรรมวาทีและกิริยวาที แตเมื่อ
เปนวาทะมีสาม คือเปนกรรมวาทะ กิริยวาทะ และวิริยวาทะ)

หมายความวา พระพุทธศาสนาน้ันสอนหลักกรรม สอนวา
การกระทํามีจริง เปนกรรมวาทะ สอนวาทําแลวเปนอันทํา เปน
กิริยวาทะ สอนวาความเพียรพยายามมีผลจริง ใหทําการดวย
ความเพียรพยายาม เปนวิริยวาทะ ใหความสําคัญแกความเพียร 
เปนศาสนาแหงการกระทํา เปนศาสนาแหงการเพียรพยายาม ไม
ใชศาสนาแหงการหยุดน่ิงเฉยหรือเฉื่อยชาเกียจคราน

ลักษณะของหลักกรรมน้ี เปนเร่ืองท่ีนาพิจารณา เพราะ
กรรมเปนหลักใหญในพระพุทธศาสนา จะตองมกีารเนนอยูเสมอ
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หลักการของศาสนาน้ัน ก็เหมือนกับหลักการปฏิบัติท่ัวไป
ในหมูมนุษย เมื่อเผยแพรไปในหมูมนุษยวงกวาง ซ่ึงมีระดับสติ
ปญญาตางกัน มีความเอาใจใสตางกัน มีพ้ืนเพภูมิหลังตางๆ กัน 
นานๆ เขาก็มีการคลาดเคลื่อนเลือนลางไปได จึงจะตองมีการทํา
ความเขาใจกันอยูอยางสม่ําเสมอ

เฉพาะอยางย่ิง สําหรับพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนศาสนาท่ีไม
บังคับความเช่ือ ไมเอาศรัทธาเปนใหญ ใหเสรีภาพทางปญญา 
หลักคําสอนและหลักการปฏิบัติตองข้ึนตอการศึกษา ถาการศึกษา
หยอนลงไป พระพุทธศาสนาก็เลือนลางและเพี้ยนไดงาย

เร่ืองกรรมน้ีก็เปนตัวอยางสําคัญ เมื่อเผยแพรไปในหมูชน
จํานวนมากเขา ก็มีอาการท่ีเรียกวาเกิดความคลาดเคลื่อน มีการ
เฉไฉ ไขวเขวไป ท้ังในการปฏิบัติ และความเขาใจ

หลักกรรมในพระพุทธศาสนาน้ี ทานสอนไวเพ่ืออะไร ท่ี
เห็นชัดก็คือ เพ่ือไมใหแบงคนโดยชาติกําเนิด แตใหแบงดวยการ
กระทําความประพฤติ น่ีเปนประการแรก

ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ 
พฺราหฺมโณ คนไมใชต่ําทรามเพราะชาติกําเนิด แตจะเปนคนต่ํา
ทราม ก็เพราะกรรมคือการกระทํา คนมิใชจะเปนพราหมณเพราะ
ชาตกํิาเนิด แตเปนพราหมณ คือผูบริสุทธิ์ เปนคนดีคนประเสริฐ ก็
เพราะกรรมคือการกระทํา (ทางกาย วาจา และความคิด)
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ตามหลักการน้ี พระพุทธศาสนายึดเอาการกระทําหรือ
ความประพฤติ มาเปนเคร่ืองจําแนกมนุษย ในแงของความ
ประเสริฐ หรือความเลวทราม ไมใหแบงแยกโดยชาติกําเนิด

ความมุงหมายในการเขาใจหลักกรรม ประการท่ีสอง ท่ี
ทานเนน ก็คือ การรับผิดชอบตอตนเอง

คนเราน้ันมักจะซัดทอดสิ่งภายนอก ซัดทอดปจจัยภาย
นอก ไมรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง เวลามองหาความผิด 
ตองมองไปที่ผูอื่นกอน มองท่ีสิ่งภายนอกกอน

แมแตเดินเตะกระโถน ก็ตองบอกวาใครเอากระโถนมาวาง
ซุมซาม ไมวาตนเดินซุมซาม เพราะฉะน้ัน จึงเปนลกัษณะของคน ท่ี
ชอบซดัทอดปจจัยภายนอก

แตพระพุทธศาสนาสอนใหรับผดิชอบการกระทําของตนเอง 
ใหมีการสํารวจตนเองเปนเบ้ืองแรกกอน

ประการตอไป ทานสอนหลักกรรมเพื่อใหรูจักพ่ึงตนเอง ไม
ฝากโชคชะตาไวกับปจจัยภายนอก ไมใหหวังผลจากการออนวอน
นอนคอยโชค ใหหวังผลจากการกระทํา ทานจึงสอนเร่ืองกรรมคู
กับความเพียร เหมือนอยางหลักท่ียกมาใหดูตั้งแตตนท่ีวา พระ
พุทธศาสนาเปนกรรมวาที และเปนวิริยวาที

หลักกรรมในพระพุทธศาสนาสอนวา ความสําเร็จเกิดข้ึน
จากการกระทําตามทางของเหตุและผล คือผลจะเกิดข้ึนตามเหตุ
ปจจัย เทาท่ีเรามีเร่ียวแรงเพียรพยายามทําได
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อน่ึง หลักกรรมของเราน้ี ตองแยกใหดีจากลัทธิ ๓ ลัทธิ ใน
พระไตรปฎกทานกลาวไวหลายแหงเก่ียวกับลัทธิท่ีผิด ซ่ึงตองถือ
วาเปนเร่ืองละเอียดออน เพราะเมื่อพูดไปไมชัดเจนพอ ก็อาจจะทํา
ใหเกิดความเขาใจผิด

ลัทธิท่ีพระพุทธเจาตรัสไว วาผิดหลักกรรม มีอยู ๓ ลัทธิ

ลัทธิท่ี ๑ คือ ปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเกา เอาแลว พุทธ- ศา
สนิกชนไดฟง ชักยุงแลว

ลัทธิท่ี ๒ คือ อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิท่ีถือวาพระผูเปนเจา
เนรมิต หรือเทพเจาผูย่ิงใหญบันดาล

ลัทธิท่ี ๓ คือ อเหตุวาท ลัทธิท่ีถือวาความเปนไปตาง ๆ ไมมี
เหตุปจจัย แลวแตโชคชะตา

๓ ลัทธิน้ีพระพุทธศาสนาถือวา ไมทําใหคนมีความเพียร
พยายามในการท่ีจะทํา เพราะถาทุกสิ่งทุกอยางท่ีคนเราไดรับ หรือ
สุขและทุกขท้ังหลายท่ีเราไดประสบ เปนเพราะกรรมเกาบันดาล
แลว เราก็ตองนอนรอแตกรรมเกา เพราะจะทําอะไรไปก็ไมไดผล 
จะแกไขอะไรไปก็ไมมีประโยชน

ในทํานองเดียวกัน ถาเช่ือวาเปนเพราะอิศวร คือเทพเจาผู
ย่ิงใหญบันดาล ก็ออนวอนเอาสิ ไมตองทําอะไร

แมแตถาถือวาไมมีเหตุปจจัย มันบังเอิญเปนไปเองแลวแต
โชคชะตา เราก็ทําอะไรไมมีผลเหมือนกัน เพราะตองแลวแตโชค
ชะตา



ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา๒๘

ผลท่ีสุด สามหลักสามลัทธิน้ี ไมทําใหคนมีการกระทํา ไม
ทําใหคนมีฉันทะ หรือมีความเพียรพยายามในการกระทําเหตุ
ตางๆ พระพุทธเจาตรัสวาเปนลัทธิท่ีผิด

โดยเฉพาะลัทธิท่ีหน่ึง คือ ปุพเพกตวาท ลัทธิกรรมเกาน้ัน 
เปนลัทธิของนิครนถ มีพระสูตรหน่ึงท่ีพูดถึงเร่ืองน้ีไวยาวหนอย คือ
เทวทหสูตร ในพระไตรปฎกเลม ๑๔ พูดถึงเร่ืองกรรมเกา ซ่ึงเปน
ลัทธิของนิครนถ

พุทธศาสนาก็สอนเร่ืองกรรมเหมือนกัน แตมีท้ังกรรมเกา 
กรรมปจจุบัน และกรรมท่ีจะทําตอไปในอนาคต กับท้ังถือวากรรม
น้ันเปนเพียงกระบวนการแหงเหตุผลท่ีเก่ียวกับการกระทําของ
มนุษย เปนสวนหน่ึงของกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย

กระบวนการแหงปจจัยน้ันสืบเน่ืองดําเนินอยูเสมอตลอด
เวลา โดยเปนไปตามปจจัยท่ีเก่ียวของหลายอยาง ไมใชวาเปนไป
เพราะกรรมเกาอยางเดียว

เพราะฉะน้ัน จะตองระวังใหดี ตองแยกหลักกรรมของพระ
พุทธศาสนาออกจากลทัธกิรรมเกาใหได นอกจากลทัธกิรรมเกาแลว
ก็ตองระวังไมใหไปตกไปตดิในอศิวรนิรมติวาท และอเหตอุปจจัยวาท
ดวย

ท่ีพูดมาน้ีโดยสาระสําคัญก็มุงใหเห็นวา พระพุทธศาสนา
น้ันเปน “กรรมวาท” แตหลักกรรมของพระพุทธศาสนาเปนอยางไร
น้ัน ในฐานะท่ีเปนพุทธศาสนิกชน เมื่อกรรมเปนหลักธรรมสําคัญ
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ในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนก็จะตองระวังตั้งใจคอยศึกษา
ใหแมนยําชัดเจนอยูเสมอ เพ่ือใหรูวาหลักกรรมในพระพุทธศาสนา
น้ันอยางไรแน

อยาใหไขวเขวผิดไปนับถือเอาลัทธิกรรมเกาของนิครนถเขา
เด๋ียวเราจะกลายเปนนิครนถไปโดยไมรูตัว ท้ังๆ ท่ีรูปแบบของเรา
ยังเปนพุทธ แตเน้ือตัวท่ีแทของเราอาจจะกลายเปนนิครนถไปก็ได



ลักษณะที่ ๕

เปนวิภัชชวาท

ลักษณะท่ี ๕ พระพุทธศาสนาเปน “วิภัชชวาท” ดังท่ีไดเปน
คําสําคัญในการสังคายนาคร้ังท่ี ๓ ซ่ึงพระโมคคัลลีบุตรติสเถระ
เปนประธาน

คร้ังน้ันพระเจาอโศกมหาราช เปนพระเจาแผนดินผู
อุปถัมภการสังคายนา เรียกวาเอกอัครศาสนูปถัมภก พระเจา
อโศกมหาราช ไดตรัสถามพระโมคคัลลีบุตรติสเถระวา พระสัมมา
สัมพุทธเจาทรงมีวาทะอยางไร สอนอยางไร พระโมคคัลลีบุตร-
ติสสเถระทูลตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปน วิภัชชวาที

วิภัชชวาทเปนลักษณะอยางหน่ึงของคําสอนในพระพุทธ
ศาสนา ท่ีวาพระพุทธเจาเปนวิภัชชวาที หรือเปนวิภัชชวาทะน้ัน 
วิภัชชวาท คืออะไร คือการแสดงความจริงหรือการสอนโดยแยก
แยะจําแนก หมายความวา ไมมองความจริงเพียงดานเดียว แต
มองความจริงแบบแยกแยะจําแนกครบทุกแงดาน ไมดิ่งไปอยาง
ใดอยางหน่ึง หลักการแสดงความจริงดวยวิธีจําแนกแยกแยะอยาง
น้ัน เรียกวา วิภัชชวาท

เปนความโนมเอียงของมนุษย ท่ีจะมองอะไรขางเดียวดาน
เดียว พอเจออะไรอยางหน่ึง เพียงไดเห็นดานเดียว ก็เหมาสรุปวา 
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น่ันคือสิ่งน้ัน ความจริงคืออยางน้ัน แตความจริงท่ีแทของสิ่งท้ัง
หลายมีหลายดาน จึงตองมองใหครบทุกแงทุกดาน

พระพุทธศาสนา มีลักษณะจําแนกแยกแยะ ดังท่ีเรียกวา
วิภัชชวาท คําวา “วิภัชช” แปลวา จําแนกแยกแยะ

การจําแนกแยกแยะท่ีสําคัญ คือในดานความจริง เชน เมื่อ
พูดถึงชีวิตคน ทานจําแนกออกไปเปนขันธ ๕ โดยแยกออกเปน
รูปธรรมและนามธรรมกอน แลวแยกนามธรรมออกไปอีกเปน ๔ 
ขันธ แมแต ๔ ขันธน้ัน แตละขันธยังแยกแยะจําแนกยอยออกไป
อีก คือแยกแยะความจริงใหเห็นทุกแงทุกดาน ไมตีคลุมไปอยาง
เดียว ตางจากคนจํานวนมากท่ีมีลักษณะตีขลมุ และจับเอาแงเดียว
ไปเหมาคลมุเปนท้ังหมด ทําใหมกีารผกูขาดความจรงิโดยงาย

แมแตในการตอบคําถามบางประเภท ก็ตองมีลักษณะของ
การจําแนกแยกแยะ ไมตอบตีขลุมลงไปอยางเดียว ยกตัวอยาง
เชน มีผูมาทูลถามพระพุทธเจาวา คฤหัสถคือชาวบานน้ัน เปนผูท่ี
จะยังขอปฏิบัติท่ีเปนกุศลใหสําเร็จ แตบรรพชิตไมสามารถทําอยาง
น้ันได ใชหรือไม

น่ีถาตอบแบบลงความเห็นขางเดียว ท่ีเรียกวาเอกังสวาท 
ก็ตองตอบดิ่งไปขางหน่ึง โดยตองปฏิเสธ หรือวารับ ถายอมรับก็
บอกวาใชแลว คฤหัสถเทาน้ันทําสําเร็จ บรรพชิตไมสําเร็จ ถา
ปฏิเสธก็บอกวาไมใช คฤหัสถไมสําเร็จ บรรพชิตจึงจะสําเร็จ
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แตพระพุทธเจาไมตรัสอยางน้ัน พระพุทธเจาตรัสแบบ
วิภัชชวาท ทรงช้ีแจงวาพระองคไมตรัสเอียงไปขางเดียวอยางน้ัน 
พระองคตรัสวา คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ถามีสัมมาปฏิบัติ
แลว ก็ทํากุศลธรรมใหสําเร็จท้ังสิ้น แตไมวาจะเปนบรรพชิตก็ตาม 
เปนคฤหัสถก็ตาม ถามีมิจฉาปฏิบัติ คือปฏิบัติผิดแลว ก็ทํากุศล
ธรรมใหสําเร็จไมไดดวยกันท้ังสองฝาย ลักษณะอยางน้ีเรียกวา
วิภัชชวาท

อีกตัวอยางหน่ึง เชนมีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจาวา 
วาจาท่ีไมเปนท่ีชอบใจของคนอื่น พระองคตรัสไหม ถาเปนเรา เรา
จะตอบวาอยางไร ถาเขามาถามวา คําพูดท่ีคนอื่นไมชอบใจ ไม
เปนท่ีรักของเขา ทานพูดไหม ทานจะตอบวาอยางไร ถาตอบวาพูด
หรือตอบวาไมพูด ก็เรียกวาตอบด่ิงไปขางเดียว

แตพระพุทธเจาไมตรัสอยางน้ัน พระองคตรัสวา ในขอน้ี 
เราไมตอบดิ่งไปขางเดียว แลวพระองคก็ตรัสแยกแยะใหฟงวา

วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส

วาจาใดเปนคําจริง ไมเปนประโยชน ไมถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส

วาจาใดเปนคาํจรงิ เปนประโยชน ไมถกูใจผูฟง พระองคเลือกกาลทีจ่ะตรัส

วาจาใดไมจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคไมตรัส

วาจาใดจริง ไมเปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคก็ไมตรัส

วาจาใดเปนคําจริง เปนประโยชน ถูกใจผูฟง พระองคเลือกกาลที่จะตรัส

เขาถามเพียงคําถามเดียว พระองคตรัสแยก ๖ อยาง ขอ
ใหพิจารณาดู อยางน้ีเรียกวาวิภัชชวาท



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๓

น่ีเปนตัวอยางท่ีแสดงถึงลักษณะทาทีของการสนองตอบ 
หรือปฏิกิริยาตอสิ่งท้ังหลายแบบชาวพุทธ ซ่ึงมีการมองอยาง
วิเคราะหและแยกแยะจําแนกแจกแจง เพ่ือใหเห็นความจริงครบ
ทุกแงดาน

อีกตัวอยางหน่ึงคือ ในการแยกประเภทคฤหัสถ พระพุทธ
เจาตรัสกามโภคี ๑๐ ประเภท แสดงหลักการวินิจฉัยคฤหัสถโดย
การแสวงหาทรัพย โดยการใชจายทรัพย และโดยทาทีของจิตใจตอ
ทรัพยเปนตน แลวแยกประเภทคฤหัสถไปตามหลักการเหลาน้ี

หลักการตางๆ ในพระพุทธศาสนาเปนอยางน้ีมาก เพราะ
ฉะน้ันเราจะเห็นวา ธรรมในพระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษท่ีมัก
จะมีเปนขอๆ โดยรวมเปนชุดๆ ดังท่ีจัดเปนหมวดธรรมตางๆ เชน 
หมวดสอง หมวดสาม หมวดสี่ หมวดหา หมวดหก ฯลฯ

พระพุทธเจาทรงเปนนักจําแนกธรรม จึงไดรับการเฉลิม
พระนามอยางหน่ึงวา ภควา

ภควาน้ัน แปลไดสองอยาง คือ แปลวาผูมีโชคก็ได แปลวา
ผูจําแนกแจกธรรมก็ได

น้ีเปนลักษณะท่ีเรียกวาวิภัชชวาท คือเปนนักวิเคราะห 
จําแนกแจกธรรม หรือแยกแยะใหเห็นครบแงดานของความจริง
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มุงอิสรภาพ

ลักษณะท่ี ๖ พระพุทธศาสนา มี “วิมุตติ” หรือความมีอิสร-
ภาพเปนจุดหมายสําคัญ และไมใชเปนเพียงจุดหมายเทาน้ัน แตมี
อิสรภาพเปนหลักการสําคัญท่ัวไปทีเดียว

ในทางธรรมทานใชคําวา วิมุตติรส กับ วิมุตติสาระ

สําหรับวิมุตติรสน้ัน พระพุทธเจาตรัสเปนคําอุปมาวา 
มหาสมุทรแมจะกวางใหญเพียงใดก็ตาม แตนํ้าในมหาสมุทรท่ี
มากมายท้ังหมดน้ัน มีรสเดียว คือรสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัยของพระ
องคท่ีสอนไวมากมาย ท้ังหมดก็มีรสเดียวคือวิมุตติรส ไดแกความ
หลุดพนจากทุกขและปวงกิเลส ฉันน้ัน

ภาษาสมัยใหมเรียกความหลุดพนวา อิสรภาพ เด๋ียวน้ีเรา
ไมใชคาํวาวิมตุต ิเราติดคําวาอสิรภาพ แตท่ีจริงเราใชคาํวา อสิรภาพ
ในความหมายของวิมุตติน่ันเอง

เวลาแปลเปนภาษาอังกฤษจะเห็นชัด ฝร่ังแปลวิมุตติวา 
freedom เราแปลอิสรภาพ ก็วา freedom ตรงกัน แตในภาษาไทย 
คนไทยแทนท่ีจะใชคําวาวิมุตติ กลับไปใชคําวาอิสรภาพ
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ท่ีจริง ในภาษาบาลีเดิม อิสรภาพไมไดแปลวา freedom
อิสรภาพน้ันแปลวาความเปนใหญ ตรงกับ sovereignty หรือแม
แต domination หรือ dominion คือความมีอํานาจเหนือหรือเปน
ใหญ แตเราใชอิสรภาพในความหมายของ freedom เพราะฉะน้ัน 
อิสรภาพท่ีใชกันในภาษาไทยจึงไปตรงกับคําวาวิมุตติ

พระพุทธศาสนาน้ัน มีลักษณะของความหลุดพน หรือ
ความเปนอิสระอยูโดยตลอด จุดหมายของพระพุทธศาสนา ก็ได
แกวิมุตติ

พระพุทธเจาตรัสอีกแหงหน่ึงวา วิมตุตฺสิารา สพฺเพ ธมมฺา
ธรรมท้ังหลายท้ังปวงมีวิมุตติเปนสาระ คือมีวิมุตติเปนแกนสาร ซ่ึง
ก็มีความหมายอันเดียวกัน

รวมความวา ลักษณะน้ีบอกใหทราบวา พระพุทธศาสนา
ถือเอาวิมุตติหรืออิสรภาพน้ี เปนจุดหมาย เปนหลักการสําคัญ 
และใหความสําคัญแกอิสรภาพทุกข้ันตอน ไมเฉพาะในข้ันสุดทาย
ท่ีวาตองการใหคนเขาถึงความหลุดพนเทาน้ัน แตมีลักษณะของ
การไมยึดติดถือมั่น ไมมีอุปาทานในสิ่งตาง ๆ อยูโดยตลอด

จะเห็นวา หลักการของพระพุทธศาสนาน้ีบางคร้ังก็สรุป
ดวยคําวา สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย คือใหรูเขาใจความจริง
ถึงข้ันท่ีวา ธรรมท้ังหลายท้ังปวงน้ันไมอาจเขาไปยึดมั่นถือมั่นได

ไมอาจ-ไมนา-ไมควรยึดติดถือมั่น เพราะอะไร เพราะวาสิ่ง
ท้ังหลายน้ันไมไดเปนไปตามความปรารถนา หรือตามความยึดมั่น
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ของเรา แตมันเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยของมัน ถึงเราจะ
ไปยึดมั่น ก็ไมมีผลอะไรตอตัวความจริง มีแตจะกระทบกระเทือน
ตอตัวเราเอง ทําใหเราแยเอง คือ เดือดรอนเปนทุกข

วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองคือ เราจะตองรูความจริงของเหตุปจจัย 
แลวไปทําท่ีเหตุปจจัย

เพราะฉะน้ัน เราจะตองรูเทาทันความจริงวา สิ่งท้ังหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนาของเรา การ
เขาไปยึดมั่นถือมั่น ไมเปนประโยชน และเปนสิ่งท่ีเปนไปไมได แลว
ก็ไมทําใหมีผลเปนจริงข้ึนมาได

พระพุทธศาสนาจึงสอนใหเรามีอิสรภาพ โดยฝกตนใหรูจัก
ท่ีจะไมยึดติดถือมั่นในสิ่งท้ังหลาย จนกระท่ังเมื่อรูความจริง รูเทา
ทันชัดแจงท่ัวตลอดแลว ก็จะมีจิตหลุดพนเปนอิสระ

แมแตในข้ันตนๆ สําหรับการปฏิบัติท่ียังไมถึงข้ันเปนวิมุตติ 
ก็จะมีลักษณะของการไมยึดติดอยูเสมอ เชน พระพุทธศาสนาไม
ใหความสําคัญสูงสุดแกศรัทธา การบรรลุจุดหมายของพระพุทธ
ศาสนา หรือการเขาถึงอิสรภาพ ไมข้ึนตอศรัทธาหรือความเชื่อ แต
จะหลุดพนไดเพราะรูเห็นแจงดวยตนเอง อันน้ีเปนลักษณะของการ
ไมยึดติด

เร่ิมตั้งแตไมใหยึดติดในบุคคล แตใหรูจักพ่ึงพาบุคคลใน
ทางท่ีถูกตอง เอาเขาเปนสื่อในการท่ีจะนําเราใหเขาไปหาสัจธรรม 
ดวยการเปนกัลยาณมิตร
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หลายทานคงเคยไดยินเร่ืองพระวักกลิ ซ่ึงบวชเขามาแลว ก็
พอใจในพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจามาก ชอบติดตามพระ
องคไปในท่ีตางๆ เร่ือยไป

พระพุทธเจาทรงคอยมองดู และทรงรอใหอินทรียของพระ
วักกลิแกกลา จนถึงคราวหน่ึงก็ไดตรัสวา “ดูกอนวักกลิ เธอจะตาม
ดูทําไมรางกายท่ีเปอยเนาไดน้ี” แลวก็ตรัสวา “ผูใดเห็นธรรม ผูน้ัน
เห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูน้ันเห็นธรรม” คือ ใหยายความสนใจ และ
ความติดใจ ออกจากตัวบุคคล ไปหาตัวธรรมหรือสัจธรรม

อันน้ีเปนลักษณะของการท่ีไมใหติด ไมใหยึด ในสิ่งท้ัง
หลาย แมแตในระดับของการปฏิบัติข้ันตนๆ จนถึงข้ันสุดทายก็ให
มีอิสรภาพโดยสมบูรณ เร่ืองน้ีขอผานไปกอน พูดกันเพียงพอได
เคาความ



ลักษณะที่ ๗

เปนศาสนาแหงปญญา

ลักษณะท่ี ๗ พระพุทธศาสนาถือปญญาเปนยอดธรรม 
หรือเปนธรรมแกนกลาง ดังพุทธพจนวา ป ฺุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา 
ธรรมท้ังหลายท้ังปวงมีปญญาเปนยอดย่ิง

พระพุทธศาสนาถือวาปญญาเปนธรรมสูงสุด เปนตัวตัด
สินข้ันสุดทายในการท่ีจะเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา แม
แตพระนามท่ีเรียกวาพระพุทธเจา คือ “พุทธะ” ก็หมายถึงตรัสรู
ดวยปญญา หรือมีปญญาตรัสรูธรรม

อยางท่ีไดบอกเมื่อก้ีน้ีวา พระพุทธศาสนาไมใชศาสนาแหง
ศรัทธา แตเปนศาสนาแหงปญญา ซ่ึงบางทีก็เปนจุดออน และ
หลายคนก็ถือวา เปนจุดออนของพระพุทธศาสนา เพราะเหตุท่ี
ใหอิสรภาพทางปญญาแกคนมาก เมื่อไมมีการศึกษากันจริงจัง ก็
ทําใหชาวพุทธเปนคนท่ีไมคอยเอาเร่ืองเอาราว

ดูงายๆ ในดานขอปฏิบัติ ในหมูชาวพุทธในเมืองไทย
ปจจุบันน้ี จับไมคอยไดวา ชาวพุทธถือขอปฏิบัติอะไรกันบาง จะ
เอาอะไรเปนเคร่ืองกําหนดวาเปนชาวพุทธ จะมองเปนรูปธรรมก็
หาไมเห็น เพราะไปเอาแตปญญา แลวแตใครมีปญญาพิจารณา 
จะเลือกปฏิบัติเทาไหนก็ไดตามสมัครใจ
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เร่ืองน้ีตางจากในศาสนาอื่น ซ่ึงสวนมากเปนศาสนาแหง
ศรัทธา เขาจะบังคับกันเลย หามสงสัย ไมตองถาม ฉันบอกอยางน้ี 
เธอทําไปก็แลวกัน เขามีแบบแผนท่ีกําหนดไวชัดเจน และมีขอ
ปฏิบัติท่ีตายตัววา ถาเปนศาสนิกของศาสนาน้ันจะตองเชื่อและ
ตองปฏิบัติอยางน้ัน ๆ

อยางไรก็ตาม วาท่ีจริง พระพุทธเจาไดตรัสวางแบบแผนไว
ใหแลว คือใหเรามีหลัก ๒ อยาง ไดแก ธรรมวินัย อยางท่ีไดพูดไว
ในขอท่ี ๓ วา พระพุทธศาสนาประกอบดวยธรรมกับวินัย

ถาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนากันอยางแทจริง ชาว
พุทธก็จะไมเปนคนเลื่อนลอย แตจะมีแบบแผนเปนของตนเอง แต
เรามองขามเร่ืองวินัยไปเสีย จึงขาดลักษณะอันน้ี เพราะ มัวเที่ยวหา
ธรรม แตไมนาํพาเรื่องวินัย

สวนท่ีมีหลักวาปญญาเปนสําคัญน้ัน ก็เพราะวา ปญญา
เปนตัวตัดสินในการเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา

มนุษยเราน้ีมีประสบการณในเร่ืองศาสนากันมาเปนเวลา
ยาวนาน มีนักคิดมากมายเกิดข้ึน แลวก็คนควาหาหลักความจริง
มาสอนมนุษย เกิดเปนลัทธิศาสนาตางๆ มากมาย ซ่ึงอาจแยก
ประเภทไดดังน้ี

ศาสนาประเภทหน่ึง ยํ้าเร่ือง ศรัทธา เขาบอกวา ใหฝาก
ชีวิต มอบจิตมอบใจไวในองคเทพสูงสุด แลวทําตามคําสั่งสอนไป 
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ไมตองสงสัยอะไรท้ังสิ้น อยางน้ีเปนศาสนาท่ีใชศรัทธาเปนเคร่ือง
ตัดสิน ศรัทธาเทาน้ันจะใหทานเขาถึงจุดหมายของศาสนา

ศาสนาประเภทท่ีสอง คือพวกท่ีถือ ศีลวัตร เปนตัวตัดสิน 
พวกน้ีจะถือระเบียบแบบแผนกฎเกณฑท่ีวางไวให แลวประพฤติ
ปฏิบัติตามน้ัน ถือวาจะบริสุทธิ์หลุดพนเขาถึงจุดหมายของศาสนา
ดวยศีลวัตร ดังมีคําในคัมภีรเรียกวา สีเลน สุทฺธิ แปลวา การ  
บริสุทธดวยศีล คือเพียงวายึดถือศีล ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ
อยางเดียวเทาน้ันใหเครงครัดเขมงวด เมื่อปฏิบัติไปตามน้ันไดจริง
แลว ก็จะหลุดพนถึงจุดหมายของศาสนาไดเอง อันน้ีพระพุทธ
ศาสนาเรียกวา สีลัพพตปรามาส ก็เปนหลักการของศาสนา
ประเภทหน่ึง

ศาสนาประเภทท่ีสาม ไดแกพวกท่ียึดเอา สมาธิ เปนตัว
ตัดสิน คือบําเพ็ญขอปฏิบัติทางจิตใจ ใหจิตด่ืมด่ํา จนกระท่ังในขั้น
สุดทาย จิตจะเขารวมกลืนหายกลายเปนหน่ึงเดียวกับภาวะสูงสุด 
ซ่ึงอาจจะเปนเทพสูงสุดหรือเปนปรมาตมันอะไรก็ตาม ศาสนา
ประเภทน้ีมีอยูไมนอย เปนศาสนาข้ันท่ีประณีตมาก

รวมแลวก็มี ๓ ประเภทดวยกัน คือ

๑. พวกปลงศรัทธา มอบจิตฝากใจใหไปเลย

๒. พวกถือศีลวัตร ตัดสินดวยความเครงครัดเขมงวด

๓. พวกถือสมาธิ มุงใหจิตดื่มด่ําเขารวมกับภาวะสูงสุด
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แตพระพุทธศาสนา ไมไดถืออยางน้ัน พระพุทธศาสนาให
ความสําคัญท้ังแกศรัทธา ท้ังแกศีลวัตร และแกสมาธิ ถือวาเปน
ปจจัยท่ีขาดไมได ในการเขาถึงจุดหมาย แตไมใชตัวตัดสิน

อันน้ีเปนขอท่ีควรตองระวัง ไมใชวา พระพุทธศาสนาจะไม
ใหความสําคัญแกสิ่งเหลาน้ัน ท้ังศรัทธา ศีลวัตร และสมาธิ เปน
บาทเปนฐาน และเปนสิ่งท่ีขาดไมได

สาํหรับศรัทธาน้ัน พระพุทธเจายังเคยตรัสวา สทฺธาย ตรติ 
โอฆํ แปลวาบุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา ขามโอฆะอะไร 
ขามโอฆสงสารก็คือขามวัฏฏสงสาร หมายความวาพนจากการ
เวียนวายในความทุกข แสดงวาพระพุทธเจายอมรับวาเราจะพน
ทุกขไดดวยศรัทธา น่ีถามองเผิน ๆ เราก็บอกวา เอาแคศรัทธาก็พอ

ในกรณีของศีล ก็สามารถอางคําบาลีอีกแหงหน่ึง เวลา
พระใหศีลจบทานก็สรุปทุกคร้ังวา สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภค-
สมฺปทา สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ บอกวา บุคคลยอมไปนิพพาน คือ
นิพฺพุตึ ดวยศีล อาว! ถึงนิพพานไดดวยศีลแลวน่ี ก็แสดงวา ยอม
รับวาศีลทําใหไปนิพพานได พอแลว

สําหรับสมาธิก็มีตัวอยางคําสอนมากมาย ท่ีจะยกมาอาง 
ถาจะอางกันแบบงายๆ วาสมาธิก็พอท่ีจะถึงนิพพาน ก็สามารถยก
ตัวอยางนิพพานข้ันตนๆ อยางท่ีเรียกวา นิโรธ

ในนิโรธ ๕ มีวิกขัมภนนิโรธเปนขอแรก ไดฌานสมาบัติก็
ถือวาถึงวิกขัมภนนิโรธ หรือในพระไตรปฎก ท่ีพระพุทธเจาตรัส
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เร่ืองตทังคนิพพาน และทิฏฐธัมมนิพพาน พระพุทธเจายังตรัสวา 
ปฐมฌานก็ตาม ทุติยฌานก็ตาม จนกระท่ังถึงเนวสัญญานา-
สัญญายตนะ ซ่ึงเปนสมาธิในระดับประณีต สูงข้ึนไปโดยลําดับน้ี 
แตละอยางเปนนิพพานไดโดยปริยาย พระองคตรัสไวอยางน้ัน แต
ยังไมใชตัวแทตัวจริง

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกหลักธรรมเหลาน้ัน แต
พระองคยํ้าวาปญญาน่ีแหละเปนตัวตัดสิน ศรัทธาก็เพ่ือปญญา 
ศีลวัตรก็เพ่ือประคับประคองจนกระท่ังเกิดปญญา โดยเฉพาะ
ศีลวัตรน้ันชวยใหเกิดสมาธิ สมาธิก็ตองนําไปสูปญญา ถาไมอยาง
น้ัน ก็เปนเพียงสมาธิท่ีนําไปสูภาวะด่ืมด่ําทางจิตเทาน้ัน เปนเร่ือง
ของสมถะ ไมถึงนิพพาน

ตกลงวา จะตองใหถึงข้ันสูงสุดคือปญญา มอีปุมาเหมอืน
อยางจะตัดตนไม เราตองมอีะไรบาง ขอใหคดิดู

๑. เราจะตองโนมจิตใจโนมตัวเขาไปหาการตัดตนไมน้ัน 
ใจเอาดวยกับการท่ีจะตัดตนไม แลวมุงเขาไปท่ีตนไม

๒. ตองมีท่ีเหยียบยัน ถาตัวเราไมมีท่ียัน ไมมีท่ียืนตั้งตัว
ไว เราก็ทําอะไรไมได

๓. ตองมีกําลัง ในการท่ีจะยกมีดขวานข้ึนตัด
๔. ตองมีมีดขวานท่ีคม หรืออุปกรณท่ีใชตัดได

ในอุปมาน้ี การหันหนามุงเขาไปหาสิ่งน้ัน ก็คือ ศรัทธา พ้ืน
ดินท่ีเหยียบยันก็ตรงกับท่ีพระพุทธเจาตรัสไวเสมอวา ศีล เปรียบ
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เหมือนพ้ืนดินเปนท่ีเหยียบยัน ทําใหเราทํางานการได ประการท่ี ๓ 
เร่ียวแรงกําลังของเราในการหยิบยกมีดขวานข้ึนมาตัด น่ันก็คือ 
สมาธิ แลวสุดทายตัวมีด หรือขวานท่ีคมน้ันก็คือ ปญญา

ตัวท่ีตัด ท่ีทําใหขาดทําใหหลุด ทําใหสําเร็จกิจ คืออะไร คือ
มีดหรือขวาน มีดขวานนั้นเปนตัวตัด ทําใหงานสําเร็จบรรลุจุด
หมาย แตถาเราไมมีสามอยางแรก ท้ังท่ีมีมีดมีขวานเราก็ตัดไมได 
เพราะฉะน้ัน สามอยางแรกก็ขาดไมได แตตัวตัดสินคืออันท่ีสี่ ได
แกตัวปญญา

พระพุทธศาสนาสอนวา ปญญาเปนตัวตัดสิน จึงถือวา
ปญญาเปนคุณธรรมสําคัญ เปนเอก ปญญาในข้ันสูงสุดคือ 
ปญญาในข้ันท่ีจะทํางานรูเทาทันสัจธรรม ท่ีจะตัดสังโยชนเคร่ือง
ผูกมัดตัวไวกับวัฏฏสงสาร ไวกับความทุกข ไดแกปญญาท่ีมีช่ือ
เรียกเฉพาะวา วิปสสนา

วิปสสนาก็คือปญญาน่ันแหละ แตเปนปญญาในระดับ
หน่ึงประเภทหน่ึง ทําหนาท่ีอยางหน่ึง ซ่ึงเราเรียกช่ือเฉพาะวาเปน
วิปสสนา

วิปสสนาน้ีเปนขอปฏิบัติจําเพาะในพระพุทธศาสนา เพราะ
ฉะน้ัน จึงบอกวา ปญญา โดยเฉพาะท่ีเรียกช่ือวา วิปสสนาน้ี เปน
ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา
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ปญญาน้ีเปนแกนกลางท่ีรอยประสานอยูในหลักพระพุทธ
ศาสนา ท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในท่ีตางๆ อยางเชนหลักการท่ัวไปท่ี
ตรัสไวในคาถาวา พหุ เว สรณํ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ เปนตน

คาถาน้ีมีใจความวา คนท้ังหลายถูกภัยคือความกลัว 
คุกคามแลว ยอมยึดถือสิ่งท้ังหลายมากมายเปนสรณะ เชนยึดเอา
เจาปาเจาเขาตนไมศกัด์ิสิทธิ์ เปนท่ีพ่ึง แตสิ่งเหลาน้ัน ไมใชสรณะ
อันเกษม คนยึดเอาสิ่งเหลาน้ันเปนสรณะแลว ไมสามารถพนจาก
ทุกขท้ังปวงได

สวนผูใดถึงพระรัตนตรัย ยึดเอาพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆเปนสรณะแลว มองเห็นอริยสัจจ ๔ คือพิจารณาดวย
ปญญารูเขาใจสัจธรรม รูจักทุกข รูตัวปญหา รูเหตุของปญหา รูจัก
จุดหมายของตนเองท่ีเปนความดับทุกขแลว ปฏิบัติตามมรรคาที่
ถูกตอง ซ่ึงเปนทางสายกลาง ดับทุกขได อันน้ันจึงจะเปนสรณะท่ี
แทจริง อันเกษม

เร่ืองพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือสรณะ ๓ น้ีมีความ
หมายอยางไร เปนเร่ืองท่ีจะตองทําความเขาใจกันตอไปใหชัดเจน 
อยางนอยจะตองเขาใจวาการยึดถือพระรัตนตรัยเปนสรณะ จะนํา
ไปสูการมองเห็นอริยสัจจ ๔ อยางไร

แตในท่ีน้ีตองการพูดแคใหเห็นวาทานเนนความสําคัญของ
ปญญา และปญญาโดยเฉพาะข้ันท่ีทําลายกิเลส คือ วิปสสนา
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สอนหลักอนัตตา

ลักษณะท่ี ๘ พระพุทธศาสนาประกาศหลักสําคัญเก่ียวกับ
ความจริงของสิ่งท้ังหลาย หรือของสภาวธรรมตางๆ เรียกวาหลัก
อนัตตา

หลักอนัตตาน้ีเปนหลักท่ีใหม ไมเคยมีผูคนพบมากอน 
ความยึดติดในอัตตาหรือตัวตน เปนสิ่งท่ีฝงลึกแนบแนนในจิตใจ
มนุษยเปนอยางมาก มนุษยจะรักษา หวงแหนความรูสึกผูกพันใน
อัตตาน้ีไว อยางเหนียวแนนท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

แมแตเมื่อหันมาคนควาสัจธรรมในทางศาสนา เขาก็จะ
ตองเพียรพยายามท่ีจะรักษาอัตตาน้ีไวใหได เพราะฉะน้ัน นักคิด
ท้ังหลายจึงพัฒนาภาพอัตตาท่ียึดไวน้ันใหประณีตย่ิงข้ึนไปโดย
ลําดับ

จะเห็นวา ในศาสนาตางๆ มีแตคําสอนท่ีใหพยายามเขาหา
อัตตา เขาถึงอัตตา ปรากฏวามีศาสนาเดียวคือพระพุทธศาสนา
เทาน้ัน ท่ีสอนหลักอนัตตา ท่ีประกาศวาในท่ีสุดแลวสิ่งท้ังหลายไม
ใชอัตตา ไมสามารถยึดถือเปนอัตตาได

พระอรรถกถาจารยบอกวา ศาสดาตางๆ ในหลายศาสนา 
รูหลักอนิจจังแลว รูหลักทุกขังแลว เพราะฉะน้ัน หลักอนิจจัง และ
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ทุกขังจึงมีในศาสนาอื่นท่ีมีความกาวหนาในทางสติปญญาดวย 
แตไมมีศาสนาใดอื่นท่ีประกาศหลักอนัตตา ฉะน้ัน พระพุทธ
ศาสนาจึงเปนหลักคําสอนเดียว ท่ีทวนกระแส ยอนทางของจิตใจ 
สลายความยึดติดหวงแหนของมนุษย

การท่ีจะมองเห็นสภาวะท่ีเปนอนัตตาน้ี บงบอกถึงการท่ี
ตองมีปญญา คือการมีปญญารูเทาทันคติธรรมดา เห็นแจงความ
จริงของสิ่งท้ังหลายท่ีดํารงอยูและเปนไปตามธรรมดาของมัน อันมี
อยูตามสภาวะ ไมมีใครท่ีจะไปเปนเจาของ สั่งบังคับใหเปนไปตาม
ใจปรารถนาได ไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม แมกระท่ัง
นิพพาน

ท่ีเห็นไดงายก็คือ สิ่งท้ังหลายท่ัวๆ ไป ท่ีเรียกวาสังขาร หรือ
เอาคําคุนๆ คือขันธ ๕ สิ่งเหลาน้ีก็เปนไปตามธรรมดาของมัน คือ 
มันไมเปนไปตามใจชอบหรือตามใจอยากของใคร แตมันเปนไป
ตามเหตุปจจัย

ในขันธ ๕ น้ัน ไมมีตัวคงท่ี ท่ีเปนตัวบันดาลเปนตัวบังคับ
สิ่งท้ังหลายใหเปนไปอยางใดอยางหน่ึง แตมันประกอบข้ึนจาก
ปจจัยยอยๆ มาประมวลกันเขา และปจจัยตางๆ แตละอยางน้ัน 
อาศัยสัมพันธซ่ึงกันและกัน แลวก็เปนไปตามเหตุปจจัย

ในความสัมพนัธซ่ึงกันและกันน้ัน ไมมีสิ่งโดยลําพังตัวของ
มันเอง ไมมีใครหรืออะไรจะเปนเจาของครอบครองหรือสั่งบังคับ
บัญชามันได น้ีคือหลักความจริงท่ีเรียกวาอนัตตา ในระดับของ
สังขารท่ัวไป
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การไมยึดติดในอัตตา จะไปสัมพันธกับหลักท่ีไมใหยึดติด
ถือมั่นดวยความปรารถนาของตัวตน แตใหรูเทาทันวา สิ่งท้ังหลาย
น้ัน เราจะใหเปนอยางน้ันอยางน้ีตามความปรารถนาไมได คือเรา
จะเอาความปรารถนาของตัวตนน้ี ไปบังคับสิ่งท้ังหลายใหเปนไป
ตามท่ีเราตองการไมได เพราะวาสิ่งท้ังหลายดํารงอยูและเปนไป
ตามธรรมดาของมัน คือดํารงอยูตามสภาวะอยางน้ันๆ หรือไมก็
เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ซ่ึงเราจะตองเรียนรูเหตุปจจัยของมัน 
แลวไปทําไปแกท่ีเหตุปจจัย

อนัตตาน้ีจะโยงไปหาหลักสําคัญของพระพุทธศาสนาใน
ขอตอไปดวย

พึงสังเกตวา ในพระพุทธศาสนา ทานสอนเร่ืองการทําลาย
ความเห็นผิดเก่ียวกับอัตตาน้ีมากมาย จะเปนพระโสดาบัน ก็ตอง
ทําลายสักกายทิฏฐิ คือความเห็นวาเปนตัวของตนได ตองถอน
อัตตานุทิฏฐิคือความตามเห็นวาเปนตัวเปนตนได ตองถอนอัตต-
วาทุปาทานคือการยึดมั่นในความถือตัวตนได

อันน้ีแสดงวาหลักอนัตตามีความสําคัญเปนอยางมาก 
เปนหลักการท่ีจะนําใหเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ผูท่ีจะ
เขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา จะตองมีปญญาถึงข้ันเห็น
ความเปนอนัตตาน้ี
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มองตามเหตุปจจัย

ลักษณะท่ี ๙ พระพุทธศาสนามีลักษณะขอตอไปท่ีคลาย
กับหลักอนัตตา คือการมีทัศนคติท่ีมองสิ่งท้ังหลายตามความ
สัมพันธแหงเหตุปจจัย

ไดพูดแลววา หลักอนัตตาน้ัน ในระดับของสังขตธรรม โยง
มาหาหลักความเปนไปตามเหตุปจจัย ซ่ึงบงช้ีวา สิ่งท้ังหลายไมมี
อยูโดยลําพังตน แตอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน เปนไปตามเหตุปจจัย 
คลายๆ กับหลักสัมพัทธภาพ (relativity) ในพระพุทธศาสนาหลักน้ี 
ก็คือ อิทัปปจจยตา ท่ีนิยมเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท

ความสัมพันธหรือความเปนไปตามเหตุปจจัยน้ี เปนหลัก
สําคัญของวิปสสนาดวย การปฏิบัติใหปญญาเห็นแจงเกิดเปน
วิปสสนาน้ัน จะทําใหมองเห็นความเปนไปตามเหตุปจจัยน้ี 
และหลักปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตาน้ี ก็เปนภูมิธรรมของ
วิปสสนา เรียกวาวิปสสนาภูมิอยางหน่ึง

ธรรมท้ังหลายน้ัน สัมพันธซ่ึงกันและกัน เชนขันธ ๕ เมื่อ
วิเคราะหแยกแยะองคประกอบออกไป ก็ทําใหเห็นความเปนไป
ตามเหตุปจจัย และรูวา ขันธ ๕ น้ันก็เปนไปตามหลักอิทัปปจจยตา
น้ีเอง
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หลักความสัมพันธท่ีเปนไปตามเหตุปจจัยน้ีแหละ เปน
หลักท่ีแสดงลักษณะสําคัญอยางหน่ึงของพระพุทธศาสนา ถึงข้ันท่ี
พระพุทธเจาเคยตรัสวา การเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นแหละคือการ
เห็นธรรม ตามพุทธพจนท่ีวา “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูน้ันเห็น
ธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นปฏิจจสมุปบาท”

อยางนอยชาวพุทธจะตองมีทัศนคติ ท่ีมองสิ่งท้ังหลายตาม
เหตุปจจัย แมแตเร่ืองกรรม ก็สอนใหเรามีทัศนคติหรือทาทีน้ี

กรรมน้ันก็คือหลักของความเปนไปตามเหตุปจจัย ในแงท่ี
เก่ียวกับการกระทําของมนุษย การกระทําของมนุษย ก็เปนไปตาม
กฎเกณฑแหงความเปนเหตุเปนผลเหมือนกัน คือกระทําเหตุอยาง
น้ี เมื่อปจจัยพร่ังพรอม ก็เกิดผลอยางน้ี แตจํากัดเฉพาะในแงการ
กระทําของมนุษย เรียกวาหลักกรรม หรือกรรมนยิาม

ถาเปนหลักเหตุปจจัยท่ัวไป เรียกวา ธรรมนิยาม หลักเร่ือง 
ปฏิจจสมุปบาทก็ตาม เร่ืองไตรลักษณก็ตาม พระพุทธเจาตรัส
เรียกวาเปนธรรมนิยาม คือเปนกฎเกณฑแหงธรรม โดยเฉพาะ
ความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยน้ันเอง
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เชื่อวามนุษยประเสริฐดวยการฝกฝนพัฒนา

ลักษณะท่ี ๑๐ พระพุทธศาสนามีลักษณะสําคัญอยางหน่ึง
คือ ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย

“ศักยภาพ” เปนศัพทสมัยใหม ท่ียืมมาใช เดิมน้ันเราพูดวา 
มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได

พระพุทธศาสนายอมรับความสําคัญของมนุษยวามีภาวะ
เปนสัตวท่ีฝกได และฝกไดจนถึงข้ันเปนสัตวประเสริฐ

มองอีกแงหน่ึง ก็วา มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก และจะ
ประเสริฐสุดไดดวยการฝก มนุษยจึงมีศักยภาพสูงสุดในการฝก ซ่ึง
หมายถึงการพัฒนาตน

ถามนุษยไมพัฒนาตน หรือไมฝกตนแลว ก็จะเปนสัตวท่ี
ต่ําทรามท่ีสุด มนุษยแพสัตวดิรัจฉานในดานสัญชาตญาณ สัตว
ดิรัจฉานท้ังหลายสวนมาก พอเกิดมาก็ดาํรงชีวิตไดดวยสัญชาต-
ญาณ มันอยูกับพอแมนิดเดียว ก็รูจักเปนอยู รูจักหากิน ดํารงชีวิต
ไดเลย

สวนมนุษยน้ันไมไดเร่ือง ทําไมไดสักอยาง ถาปลอยก็แทบ
จะตายทันที ตองเอาใจใสเลี้ยงดู ฝกสอน จึงอยูรอดและเจริญเติบ
โตได นับวาตรงกันขาม
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แตมนุษยมีศักยภาพท่ีพัฒนาตนได เมื่อพัฒนาแลวก็เปน
สัตวท่ีประเสริฐสุด สัตวอื่นน้ันพัฒนาได อยางเกงแคเปนละครสัตว 
หรือเอามาใหมนุษยใชงาน เปนไดสองอยาง

แตวาท่ีจริง ถึงเปนละครสัตวก็คือใหมนุษยเอามาใชงาน
น่ันแหละ ไดอยางดีก็ใหมนุษยใชงาน เอามาเปนลิงข้ึนตนมะพราว
บาง เอามาเปนชางลากซุงบาง เปนมาลากรถ หรือข่ีเดินทางไกล
บาง เปนสุนัขตํารวจบาง ฯลฯ และท่ีฝกใหทําอยางน้ันได ก็ตอง
อาศัยมนุษยฝกให

แตมนุษยน้ันฝกตนเองได และฝกแลวประเสริฐสุด ดัง
พุทธพจนวา ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ ผูท่ีฝกแลว เปนผูประเสริฐสุด
ในหมูมนุษย และ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโ เทวมานุเส ผูท่ีถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ คือฝกดีแลวน้ี ประเสริฐสุดท้ังในหมู
เทพ และบรรดามนุษย คือ ไมเฉพาะระหวางมนุษยเทาน้ัน แมแต
กับเทพท้ังหลาย มนุษยท่ีฝกดีแลวก็ยังสูงกวา

อกีแหงหน่ึงท่ีนาจดจํามากวา มนุสสฺภตู ํ สมพฺุทฺธ ํ อตตฺทนฺตํ
สมาหิตํ . . . เทวาป นมสฺสนฺติ บอกวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ท้ังท่ี
เปนมนุษยน้ี แตฝกพระองคดีแลว แมเทพท้ังหลายก็นอมนมัสการ

มีคาถาพุทธภาษิตมากมายท่ีตรัสยํ้าวา บุคคลท่ีฝกตนดี
แลว พัฒนาศักยภาพดีแลว แมแตเทวดาและพรหมก็เคารพบูชา

พระพุทธเจาไดทรงทํากิจสําคัญอยางหน่ึง คือ การ
ประกาศอิสรภาพใหแกมนุษย
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ในสมัยพุทธกาลน้ัน มนุษยพากันฝากชีวิตจิตใจ มอบ
ชะตากรรมของตนใหแกเทพท้ังหลาย ถือวาเทพเจาท้ังหลายเปนผู
บันดาลชะตากรรมของมนุษย มนุษยมีหนาท่ีบวงสรวงออนวอน 
ทําการสังเวยตางๆ ขอรองเทพเจาใหยกเวนปลดเปลื้อง ใหพนจาก
โทษเคราะหตางๆ และขอใหอํานวยลาภผล ประทานรางวัลสิ่งท่ี
ตองการ จนถึงกับมีการบูชายัญ เอามนุษยเอาสัตวมาฆาบูชา
เทพเจา

พอพระพุทธเจาประสูติ พระองคก็ทรงประกาศอิสรภาพ
ใหแกมนุษยทันที ทรงเปลงอาสภิวาจาวา อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส 
เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส เราเปนพ่ีใหญ เปนผู
ประเสริฐ เปนผูเลิศแหงโลก

น่ีคือวาจาประกาศอิสรภาพของมนุษย ท่ีพระพุทธเจา
ประกาศแทนมนุษยท้ังหลาย บอกใหรูวา ตอไปน้ีมนุษยมีอิสรภาพ
แลว เราเปนสัตวท่ีฝกได พัฒนาได ไมตองฝากชะตากรรมไวกับ
เทพเจา ไมตองบวงสรวงออนวอนรอใหเทวดาโปรดปราน

ถาเราฝกตนเอง แมแตเทวฤทธิ์ มนุษยก็มีได มนุษยท่ีฝก
แลว มีมนุษยฤทธิ์ท่ีประเสริฐ เหนือกวาเทวฤทธิ์ เพราะฉะน้ัน อยา
ไดประมาทศักยภาพของตนเอง

มนุษยน้ันมีความโนมเอียงอยางหน่ึง คือ คอยจะประมาท
ในศักยภาพของตนเอง จึงมัวหวังพ่ึงปจจัยภายนอก



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๓

พระพุทธเจาทรงนําทางไวแลวใหเรานับถือตนเอง แตอยา
หย่ิงลําพอง อยานึกวาเราเปนมนุษยประเสริฐแลว แตตองระลึกท่ี
จะฝกฝนตองพัฒนาตนอยูเสมอ การท่ีถือวาตนเองเปนสัตวท่ีจะ
ตองฝกฝนพัฒนา จะทําใหเราเปนคนออนนอมถอมตน พระพุทธ
เจาสอนใหเราทุกคนออนนอมถอมตน เพราะเราเปนสัตวท่ีจะตอง
ฝกตองพัฒนา

แตในเวลาเดียวกันน้ัน พรอมกับความออนนอมถอมตน ก็
จะมีความมั่นใจในตนเองดวยวา เรามีศักยภาพท่ีพัฒนาได

น้ีคือหลักของพระพุทธศาสนา ท่ีพระพุทธองคไดประทาน
ไวแลว อันเปนไปตามสัจธรรม เราจะตองยึดหลักการน้ีไวเปน
สําคัญ

พระพุทธศาสนาสอนวา มนุษยพอเร่ิมตนเปนชาวพุทธ ก็
ตองมีโพธิสัทธา (เรียกเต็มวา ตถาคตโพธิสัทธา) เช่ือในปญญาตรัส
รูของพระตถาคต คือเช่ือในปญญาท่ีทําใหมนุษยกลายเปนพระ
พุทธเจา เราก็ตองพัฒนาปญญาของเราสิ

ถาเราพัฒนาปญญาแลว เราก็เปนพระพุทธเจาได

ถาเปนพระพุทธเจากอนคนอื่น แลวบําเพ็ญพุทธกิจ
ประกาศพระศาสนาดวย ก็เปนพระสัมมาสัมพุทธะ

ถาเปนพระพุทธเจาดวยปญญาคนพบธรรมดวยตนเอง แต
ไมประกาศธรรมท่ัวไป ก็เปนพระปจเจกพุทธะ
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ถาเปนพระพุทธเจาตามอยางพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็เปน
อนุพุทธะ

แมแตยังไมเปนพระพุทธเจาท่ีตัดกิเลสไดสิ้นเชิง แตมี
ความรูดี ทานยังยกยองใหเปนสุตพุทธะ

เราทุกคนสามารถเปนพุทธะได แตข้ันแรกจะตองมีตถาคต
โพธิสัทธา เช่ือในปญญาตรัสรูท่ีทําใหมนุษยกลายเปนพุทธะน้ัน

พระพุทธเจาตรัสวาน้ีเปนศรัทธาเบ้ืองแรกท่ีชาวพุทธจะ
ตองม ี เพราะฉะน้ัน ชาวพทุธจะตองเร่ิมตนดวยการเช่ือในศักยภาพ
ของมนุษยท่ีพัฒนาได

สาระสําคัญของศักยภาพก็คือปญญา ดังท่ีวามีปญญาซึ่ง
สามารถพัฒนา จนกระท่ังตรัสรูเปนพุทธะได ซ่ึงเปนสัตวประเสริฐ 
ท่ีแมแตทวยเทพและประดามนุษยท้ังหลายตองบูชา เปน สตฺถา 
เทวมนุสฺสานํ คือพระพุทธเจาน้ัน ท้ังท่ีเปนมนุษย แตทรงเปน
ศาสดาท้ังของหมูมนุษย และของเหลาเทวดา

ชาวพุทธท้ังหลายจะตองจําหลักการน้ีไว และระลึก
ตระหนักวา มนุษยอยาดูถูกตนเอง ตองมั่นใจในตนเอง ตองนับถือ
ตนเองอยางมีความออนนอมถอมตน

อันน้ีคือลักษณะของพระพุทธศาสนาท่ีวา เช่ือในศกัยภาพ
สงูสดุของมนุษยผูเปนสตัวท่ีฝกได



ลักษณะที่ ๑๑

เปนศาสนาแหงการศึกษา

ลักษณะท่ี ๑๑ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการศึกษา 
ท่ีนําเอาการศึกษาเขามาเปนสาระสําคัญ เปนเน้ือแทของการ
ดําเนินชีวิต และทําใหการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนการศึกษา

หลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท้ังหมดน้ัน เรียกวา
อะไร เรียกวามรรค

มรรค แปลวาอะไร มรรคแปลวาทาง ทางคือทางอะไร คือ
ทางดําเนินชีวิต ซ่ึงไมใชทางเดินท่ีเปนรูปธรรมอยางถนนเทาน้ัน

พระพุทธเจาตรัสเรียกมรรคน้ีอยางหน่ึงวาเปน    พฺรหฺมจริย
หรือ พรหมจริยะ บางทีเราใชคําวาพรหมจรรย “พรหมจริย = จริย 
(คือ จริยธรรม) + พรหม (อันประเสริฐ)” มรรค หรือทางดําเนินชีวิต
น้ีเปนพรหมจริยะ คือ เปนจริยธรรมอันประเสริฐ

จริยธรรม แปลวาอะไร จริย มาจาก จร ซ่ึงแปลวาเดิน เชน 
จราจร=เดินไปเดินมา พเนจร=เดินไปในปา จรไปโนนจรไปน่ีเรียก
วา เดินทาง เพราะฉะน้ัน จร ก็คือเดินทาง
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“จริย” แปลวาการเดินทาง การเดินทางท่ีเปนรูปธรรม ได
แก เดินทางท่ีเปนถนน เปนตน แตถาเดินทางท่ีเปนนามธรรม ก็คือ
เดินทางชีวิต จริย ก็คือการเดินทางชีวิต หรือการดําเนินชีวิต

เพราะฉะน้ัน จริยธรรมก็คือหลักการดําเนินชีวิต พรหม 
แปลวาท่ีประเสริฐ รวมกันเปน พรหมจริย คือหลักการดําเนินชีวิตท่ี
ประเสริฐ ซ่ึงไดแกมรรคมีองค ๘ ประการอันประเสริฐ มีสัมมาทิฏฐิ
เปนตน มีสัมมาสมาธิเปนปริโยสาน

ทีน้ี สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดเปนพวกหน่ึงเรียกวา
ปญญา

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเปนประเภท
หน่ึงเรียกวาศีล

แลวก็สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเปนหมวด
หน่ึงเรียกวาสมาธิ

เปนอันวา มรรคมีองค ๘ ประการน้ีจัดเปนประเภทไดสาม 
เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงเรียกช่ืออยางหน่ึงวา ไตรสิกขา

สิกขา น้ันแปลวาศึกษา สกฺิขา เปนบาล ีสนัสกฤตเปน ศกฺิษา
เปนไทยวา ศึกษา สิกขา หรือ ศึกษา เปนคําๆ เดียวกัน ฉะน้ัน 
หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา จึงเรียกช่ืออยางหน่ึงวาการศึกษา

การศึกษา น้ีมีองคประกอบ ๓ สวน คือ ศีล สมาธิ ปญญา 
ซ่ึงก็คือการประมวลองคประกอบของมรรคมีองค ๘
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ตกลงวา การดําเนินชีวิต หรือหลักการดําเนินชีวิตอัน
ประเสริฐ ก็เปนอันเดียวกับการศึกษา พูดงายๆ วา ชีวิตท่ีดีงาม คือ
ชีวิตแหงการศึกษา

เปนอันวา การศึกษา ก็คือการฝกฝนใหมีการดําเนินชีวิตท่ี
ถูกตอง ไดแกไตรสิกขา และไตรสิกขา ก็คือการฝกใหเรามีการ
ดําเนินชีวิตตามมรรค คือใหเรามีพรหมจริยะ พรอมกันน้ัน การท่ี
เราฝกตนใหดําเนินในพรหมจริยะหรือดําเนินตามมรรค ก็คือเรา
บําเพ็ญไตรสิกขา

เพราะฉะน้ัน การฝกฝนพัฒนาตนในการดําเนินชีวิตท่ีถูก
ตอง ก็คือการศึกษา และการศึกษาก็คือการฝกตนใหดําเนินในทาง
ชีวิตท่ีถูกตอง มรรคก็เปนสิกขา สิกขาก็เปนมรรค

สิกขาก็คือการฝกฝนพัฒนาตนใหดําเนินตามมรรค การฝก
ตนใหดําเนินตามมรรคก็คือสิกขา

มรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐ ถาจะแปลใหสมสมัย ก็คือ 
การดําเนินชีวิตท่ีดีงาม ดังน้ัน สิกขา หรือการศึกษา จึงแปลวา การ
พัฒนาตนในการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม เพราะฉะน้ัน การดําเนินชีวิต
ตามหลักพระพุทธศาสนา ก็ตองดําเนินใหถูกตอง โดยปฏิบัติตาม
หลักไตรสิกขา การศึกษาจึงเปนเร่ืองของการดําเนินชีวิตท้ังหมด 
และการดําเนินชีวิตท้ังหมดของเราก็อยูในเร่ืองของการศึกษา

การศึกษาตลอดชีวิต จึงมีในพระพุทธศาสนาตั้งแตไหนแต
ไรมาแลว ถาพูดใหกระชับก็วา ชีวิตคือการศึกษา
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ตราบใดท่ียังไมเปน อเสขะ คือยังไมเปนพระอรหันต ก็ตอง
ดําเนินชีวิตใหถูกตอง โดยปฏิบัติตามไตรสิกขาเพ่ือฝกตนให
ดําเนินชีวิตตามมรรค ดังไดกลาวมาน้ี

เพราะฉะน้ัน ลักษณะอยางหน่ึงของพระพุทธศาสนา ก็คือ
เปนศาสนาแหงการศึกษาดังไดกลาวมา

อน่ึง ลักษณะท่ี ๑๑ น้ี โยงกับลักษณะท่ี ๑๐ ดวย กลาวคือ 
สิกขาหรือการศึกษา แปลวา การฝกฝนพัฒนา และการฝกฝน
พัฒนาตนน้ัน อิงอาศัยความเช่ือท่ีวา มนุษยมีศักยภาพท่ีพัฒนาได 
หรือวามนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐไดดวยการฝกฝนพัฒนา

เมื่อฝกฝนพัฒนาดวยไตรสิกขา ใหชีวิตดําเนินตามวิถีแหง
มรรค ในท่ีสุดก็จะบรรลุจุดหมายแหงชีวิตท่ีดีงาม เปนสัตว
ประเสริฐ มีคุณสมบัติบริบูรณ มีท้ังปญญาท่ีหย่ังรูสัจธรรม เปน
อิสระ ดําเนินชีวิตดวยสันติสุข และนอมชีวิตของตนออกไปดวย
กรุณาเพ่ือประโยชนสขุและอสิรภาพของเพ่ือนรวมโลก



ลักษณะที่ ๑๒

ใหความสําคัญ ท้ังแกปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอก

ลักษณะท่ี ๑๒ พระพุทธศาสนาใหความสําคัญ ท้ังแก
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก

ลักษณะน้ีก็เปนอีกเร่ืองหนึ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา เปน
หลักท่ีเน่ืองกันกับการศึกษาน้ัน

ในการพัฒนาตน และในการดําเนินชีวิตของคนน้ัน พระ
พุทธศาสนาเนนหนักในหลักการท่ีคลายกับหลักขางตน ท่ีใหมี
ดุลยภาพ คือความสมดุลหรือความพอดี โดยใหความสําคัญท้ังแก
ธรรมและแกวินัย ในท่ีน้ี ก็เชนเดียวกัน พระพุทธศาสนาใหความ
สําคัญท้ังแกปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ในการฝกคนข้ัน
กอนมรรค คือในขั้นตนท่ีจะนําเขาสูมรรค

กลาวคือ ในการท่ีจะมีสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนองคแรกของมรรค 
มีปจจัย ๒ ประการ ท่ีจะชวยใหคนมีสัมมาทิฏฐิ คือ

๑. ปรโตโฆสะ แปลวา อทิธิพลหรือเสียงจากภายนอก

๒. โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย การ
พิจารณาโดยแยบคาย รูจักคิด คิดเปน
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น้ีเปนปจจัย ๒ อยางท่ีทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนองค
ประกอบเร่ิมแรกของมรรค และเปนจุดเร่ิมของการศึกษาท่ีถูกตอง 
พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกปจจัยท้ังภายในและภายนอก 
ไมดิ่งไปขางเดียว

เรามักมีการโตเถียงกันในเร่ืองน้ีวา สภาพแวดลอมสําคัญ 
หรือตัวบุคคลสําคัญ ภายในหรือภายนอกสําคัญ แตการเถียงกัน
ในเร่ืองน้ีไมรูจักสิ้นสุด เพราะจะเอาอยางใดอยางหน่ึง ก็ขัดหลัก
ความจริง เปนไปไมได พระพุทธศาสนาใหความสําคัญท้ัง ๒ อยาง

อน่ึง พระพุทธเจาตรัสถึงธรรมท่ีเปนบุพนิมิต หรือรุงอรุณ
ของการดําเนินตามอริยมรรค มี ๗ ประการ ใน ๗ ประการน้ีทรง
เนน ๒ อยางท่ีสําคัญมาก ซ่ึงเปนปจจัยภายในอยางหน่ึง ปจจัย
ภายนอกอยางหน่ึง

ปจจัยภายนอก ก็คือการมีปรโตโฆสะท่ีดี ไดแก การมี
กัลยาณมิตร มีมิตรท่ีดี มีครูอาจารยท่ีดี มีพอแมท่ีดี ซ่ึงใหความรูท่ี
ถูกตอง เปนตัวอยางท่ีดี มีแหลงความรู มีสื่อมวลชนท่ีใหสติ
ปญญา เปนสื่อสารซ่ึงใหขอมูลท่ีเปนประโยชน

ตลอดจนในการเจริญสมาธิ ก็มีครูอาจารยสอนกรรมฐาน 
ซ่ึงเปนผูรูหลักปฏิบัติท่ีถูกตอง เปนผูรูจักนิสัยใจคอของผูปฏิบัติ มี
อุบายในการท่ีจะแนะนํา น้ีเรียกวามีปจจัยภายนอกท่ีดี

นอกจากปจจัยภายนอกแลว ก็ตองมีปจจัยภายในดวย คือ
ในสวนของตัวเองก็ตองมีโยนิโสมนสิการ รูจักคิด คิดเปน ถาคิดไม
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เปน ไมรูจักคิด ก็ไมสามารถเอาสิ่งท่ีกัลยาณมิตรแนะนําไปใช
ประโยชน ถึงจะไดรับฟงคําแนะนําสั่งสอน ก็ไมรูจักนําไปใช
ประโยชนเพราะไมมีโยนิโสมนสิการ

พระพุทธเจาไมไดอาศัยกัลยาณมิตร แตมีโยนิโสมนสิการ 
ก็สามารถเขาถึงสัจธรรมได แตน่ันเปนความสามารถพิเศษ

วาโดยท่ัวไป ตองเนนความสําคัญท้ังปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก ปจจัยภายนอกก็คือ ตองมีกัลยาณมิตร ปจจัยภาย
ในก็มีโยนิโสมนสิการ

อีกประการหน่ึง วาโดยความสัมพันธกับหลักท่ีไดเนนมา
แลว วินัยเปนการสรางสภาพแวดลอมใหเรามีกัลยาณมิตร คือวา
โดยวัตถุประสงคในแงน้ี วินัยน้ันตองการสรางสภาพแวดลอมใหมี
กัลยาณมิตร ท่ีจะมาชวยเปนผูชักจูงเราใหเขาหาธรรมได

สวนโยนิโสมนสิการน้ัน เปนตัวเจาะใหเขาถึงเน้ือแทคือ
ธรรมเลยทีเดียว

เปนอันวา วินัยจัดสภาพแวดลอมใหมีกัลยาณมิตร และ
เมื่อมีโยนิโสมนสิการก็เขาถึงธรรมไดเลย

หลักการสําคัญในเร่ืองน้ีก็คือ ลักษณะท่ีใหความสําคัญท้ัง
แกปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไมใชเนนดิ่งอยูขางเดียว
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ใหตื่นตัวอยูดวยความไมประมาท

ลักษณะท่ี ๑๓ ธรรมท่ีใหชีวิตชีวาแกการปฏิบัติท้ังหมด ถือ
เปนตัวกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ก็
คือ อัปปมาทธรรม หรือความไมประมาท

อัปปมาทธรรมน้ี พระพุทธเจาทรงเนนยํ้าไวมาก ถึงกับตรัส
เปนปจฉิมวาจา คือพระดํารัสสุดทายกอนจะปรินิพพาน ซ่ึงถาพูด
เปนภาษาชาวบานก็เรียกวาคําสั่งเสีย

คําสั่งเสียของพระพุทธเจาแกพุทธศาสนิกชนคืออะไร คือ
ความไมประมาท พระองคตรัสวา วยธมมฺา สงขฺารา อปฺปมาเทน 
สมปฺาเทถ สังขารท้ังหลาย มีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอ
ท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม

หลกัธรรมในคัมภรีท้ังหมด ถาไมมใีครนําเอามาใชประโยชน
ก็เหมือนกับหลับหรือนอนตายอยู ธรรมเหลาน้ัน จะมีประโยชนเกิด
มชีีวิตชีวาข้ึนได ก็เพราะมีอปัปมาทธรรม เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจา
จึงตรัสอปัปมาทธรรมเปนธรรมท่ีครอบคลมุธรรมอืน่ๆ ดจุรอยเทาชาง
และตรัสเปนปจฉิมวาจาดวย
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พระพุทธศาสนาสอนใหเราเปนคนไมประมาท ไมผัดเพ้ียน 
ไมละเลย ไมน่ิงเฉย ไมเฉื่อยชา แตใหมีความกระตือรือรนเรงรัดตน
ในการบําเพ็ญกิจหนาท่ี และโดยเฉพาะคือใหมีสติระลึกรูตื่นตัว
เทาทัน แลวรีบหลีกละปองกันกําจัดแกไขเหตุแหงความเสื่อม และ
เรงสงเสริมสรางสรรคเหตุแหงความเจริญงอกงาม

อันน้ีก็เปนลักษณะสําคัญอยางหน่ึงท่ีจะตองเนนตองยํ้าไว 
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เห็นทุกข แตเปนสุข

หรือ ทุกขเพ่ือเห็น แตสุขเพ่ือเปน

ลักษณะท่ี ๑๔ พระพุทธศาสนาสอนใหมองเห็นความทุกข 
แตใหปฏิบัติดวยความสุข

หลักการของพระพุทธศาสนาน้ัน ชัดเจนวาทานมุงสอนใหรู
จักโลกและชีวิตตามความเปนจริงวา เกิดจากองคประกอบตางๆ 
ซ่ึงลวนแต ไมเท่ียง คือไมคงท่ี เกิดข้ึนแลวก็ดับไปๆ สืบเน่ืองไป
เร่ือยๆ คงอยูในสภาพเดิมไมได คือ ถูกปจจัยตางๆ ท่ีขัดแยงบีบคั้น 
ใหแปรปรวนไปตลอดเวลา และไมใชตัวตน คือเปนไปตามเหตุ
ปจจัย โดยไมมีตวัตนท่ีเปนเจาของ หรือผูท่ีจะบงการใหเปนไปตาม
ความปรารถนา

เรียกตามแบบวาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซ่ึงรูจักกันดีใน
ช่ือรวมวาไตรลักษณ

คําเดนท่ีสะดุดความรูสึกของคนจํานวนมาก คือคําวา    
ทุกขัง ซ่ึงแปลงายๆ วาเปนทุกข

คําวา “ทุกข” น้ี นอกจากเปนหลักหน่ึงในไตรลักษณน้ีแลว 
ยังปรากฏในหลักธรรมท่ีสําคัญย่ิง ซ่ึงเปนหัวใจหรือหลักการใหญ
ของพระพุทธศาสนา คือเปนขอแรกใน อริยสัจจ ๔
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หลายคนมองเห็นหลักธรรมเหลาน้ีแลว ไมไดศึกษาใหลึก
ซ้ึงลงไป ก็เกิดความรูสึกวา พระพุทธศาสนามองโลกในแงราย เห็น
โลกและชีวิตเปนทุกข

แตเมื่อมองดูหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา กลับมอง
เห็นแตการดําเนินกาวหนาไปดวยความสขุ สูจุดหมายท่ีเปนบรมสขุ

ตั้งตนแตหลักท่ัวไปของการปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็ถือวา
ความสุขสามารถเขาถึงไดดวยความสุข คือคนสามารถบรรลุถึง
ความสุขดวยวิธีปฏิบัติท่ีเปนสุข อันตางจากลัทธิศาสนาบางพวกท่ี
ถือวา ความสุขจะบรรลุถึงไดดวยความทุกข

เคร่ืองทดสอบความถูกตองอยางหน่ึง ของการปฏิบัติธรรม 
ก็คือ การไดความสุขท่ีเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติน้ัน

ไมเฉพาะในฌานตางๆ เทาน้ัน ท่ีมีความสุขเปนองค
ประกอบสําคัญ ในการปฏิบัติท่ัวไป ตัวตัดสินความถูกตองก็มี
ความสุขเปนองคธรรมสําคัญ ท่ีจะตองเกิดข้ึนดวย

กลาวคือ ในกระบวนการปฏิบัติท่ีถูกตอง ไดผลกาวหนาไป
สูจุดหมายน้ัน ทานจะกลาวอยูเสมอถึงองคธรรมตางๆ ท่ีจะเกิด
ตามกันมาเปนชุด ไดแก เกิดความแชมช่ืนเบิกบาน (ปราโมทย) 
แลวก็เอิบอิ่มใจ (ปติ) จากน้ันกายใจก็ผอนคลาย (ปสสัทธิ) ความ
สุขก็เกิดตามมา (สุข) แลวจิตก็ตั้งมั่นเปนหน่ึงเดียว (สมาธิ) ตอแต
น้ันก็สามารถเกิดญาณทัสนะ ตลอดไปจนถึงวิมุตติ คือความหลุด
พนในท่ีสุด
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พระเจาปเสนทิโกศลเคยกราบทูลพระพุทธเจา แสดงความ
เลื่อมใสในพระรัตนตรัยวา พระองคเสด็จไปในที่ตางๆ เห็นนักบวช
บางพวกซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตาม
ตัวสะพร่ังดวยเสนเอ็น ไมชวนตาใหอยากมอง แตพระภิกษุท้ัง
หลายในพระพุทธศาสนาน้ี สดช่ืน ราเริง มีใจเบิกบาน มี
อากัปกิริยานายินดี มีอินทรียเอิบอิ่ม ไมวุนวาย มีลักษณะของ
ความสงบจิตมั่นใจ

ขอความสองตอนขางตนดูคลายขัดกัน เปนทํานองวา 
ทฤษฎีวาทุกข แตปฏิบัติเปนสุข แตความจริงไมขัดกันเลย หาก
สอดคลองกันดี และเสริมกันดวยซํ้า

พูดตามหลัก อริยสัจจวา มองอริยสัจจ ขอ ๑ เห็นทุกข ทํา
ตามอริยสัจจ ขอ ๔ เปนสุข

พระพุทธศาสนามิใชมองโลกและชีวิตในแงราย แตมอง
โลกและชีวิตตามความเปนจริง เมื่อความทุกขมีอยูจริง พระพุทธ
ศาสนาก็สอนใหเผชิญหนาความทุกขน้ัน ไมเลี่ยงหนี แตใหมองดู
ทุกขน้ันดวยความรูเทาทัน และดวยความรูเทาทันความทุกขน้ัน
เอง จึงทําใหมีจิตใจปลอดโปรงเปนอิสระดวยปญญา ไมถูกทุกข
บีบคั้น

เขาทํานองวา “รูวาชีวิตเปนทุกข แตมีชีวิตเปนสุข” หรือถา
จะพูดใหถูกตองกวาน้ัน ก็วา “รูเทาทันความทุกข จึงมีความสุขท่ี
สมบูรณ”



ลักษณะที่ ๑๕

มุงประโยชนสุขเพ่ือมวลชน

ลักษณะท่ี ๑๕ ประการสุดทาย ลักษณะของพระพุทธ
ศาสนาท่ีจะขอกลาวในท่ีน้ีก็คือ  เปนศาสนาท่ีเนน พหุชนหิตายะ
พหุชนสุขายะ คือ ความมุงหมายเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน

พระพุทธเจาตรัสหลักน้ีเปนประจํา เมื่อเร่ิมประกาศพระ
ศาสนา พระองคทรงสงพระสาวกออกประกาศพระศาสนาดวย
คําวา จรถ ภกฺิขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสขุาย โลกานุกมปฺาย
แปลวา ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงจาริกไป เพ่ือประโยชน
เก้ือกูลแกพหูชน เพ่ือความสุขแกพหูชน เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก

ตอมาหลังจากน้ันก็ตรัสหลักธรรมมากมายโดยเนนหลัก
การขอน้ี แมแตในการแนะนําใหทําสังคายนาก็ยํ้าวา เพ่ือจะให
พรหมจรรย คือพระศาสนาน้ี ดํารงอยูมั่นคงย่ังยืน เพ่ือประโยชน
เก้ือกูล และความสุขแกพหูชน คือชนจํานวนมาก ท่ีเราเรียกกัน
เด๋ียวน้ีวามวลชนน่ันเอง

ในทางตรงขาม พระเถระท่ีมีมิจฉาทิฏฐิก็เปนไปเพ่ือไมใช
ประโยชน ไมใชความสุข เพ่ือความทุกขแกชนจํานวนมาก สวน
พระเถระท่ีมีสัมมาทิฏฐิ ก็เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกพหูชน อะไร
ทํานองน้ี
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หลักธรรมตางๆ อยางน้ีตรัสไวมากมาย ในท่ีน้ีเพียงยกมา
เปนตัวอยาง แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาเนนยํ้ามากในเร่ือง
การปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน



สรุป

ไดยกเอาหลักธรรมตางๆ มาแสดงใหเห็นลักษณะสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา ในท่ีน้ี ๑๕ ลักษณะ ท่ีจริงยังมีมากกวาน้ี แต
เพียงเทาน้ีก็เลยเวลาไปมากแลว ขอท่ีจะขอกลาวเนนในตอนสุด
ทายก็คือ

ลักษณะตางๆ ท่ีกลาวมาน้ี เราถือกันวาเปนลักษณะท่ีดี 
แตขอสําคัญ ชาวพุทธอยามัวเมาวา เรามีพระพุทธศาสนาซ่ึงมี
ลักษณะท่ีดี เสร็จแลว เพราะมัวเมาวาพระพุทธศาสนามีลักษณะดี 
ก็เลยไดแตช่ืนชม แลวไมนําเอามาประพฤติปฏิบัติ

เมื่อไมเอามาประพฤติปฏิบัติ ก็ไมเปนประโยชนอะไร ได
แตช่ืนชมหลงมัวเมาไปอยางน้ันเอง วาศาสนาของเราดีอยางน้ี มี
ลักษณะท่ีดีอยางน้ัน ก็ไมเกิดประโยชนแกชีวิตท่ีแทจริง

เพราะฉะน้ัน จะตองนําเอามาประพฤติปฏิบัติ และขอ
สําคัญก็คือการปฏิบัติใหครบทุกแงดาน เพราะการปฏิบัติท่ีคลาด
เคลื่อนผิดเพ้ียนไปน้ัน สาเหตุอยางหน่ึงก็เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติไมครบถวน

ไมครบถวนอยางไร ขอใหดูหลักอนิจจังเปนตัวอยาง
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หลักอนิจจังน้ี เปนตัวอยางหน่ึงท่ีสะทอนภาพการปฏิบัติ
ธรรมของชาวพุทธไทย วาเขาใจอนิจจัง คือความไมเท่ียงน้ันแค
ไหนอยางไร

ชาวพุทธเวลามีเหตุพลัดพราก แมแตของพลัดตกจากมือ ก็
จะอุทานวา “อนิจจัง ไมเท่ียง” แลวเราก็รูเทาทันธรรมดาวา เออ 
สังขารท้ังหลายมีการเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เปนสิ่งไมเท่ียง 
เกิดข้ึนแลวก็ยอมดับไปเปนธรรมดา แลวเราก็ปลงใจได ปลงตก ก็
มีความสุข สบายใจ ไมมีความโศกเศรา เขาลักษณะคําบาลีท่ีพระ
ทานเอามาพิจารณาผาบังสุกุลวา

“อนิจฺจา  วต  สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฺฌนฺติ  เตสํ  วูปสโม  สุโข”

บอกวา สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ มีความเกิดข้ึนแลว
เสื่อมสลายไป เปนธรรมดา เกิดข้ึนแลวยอมดับไป ความสงบวาง
แหงสังขารท้ังหลายเหลาน้ัน เปนสุข

ปลงอยางน้ีแลว เราก็สบายใจ ชาวพุทธเรา โดยเฉพาะใน
เมืองไทยน้ี มีช่ือเสียงวาไดประโยชนจากหลักอนิจจังน้ีมาก ทําให
เปนคนมีจิตใจสบาย ไมคอยมีความทุกข

แตพรอมกันน้ัน มีหลักหน่ึงท่ีเราไมคอยปฏิบัติ ก็คือ โอวาท
ท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนวา

วยธมมฺา สงขฺารา อปฺปมาเทน สมปฺาเทถ
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“สังขารท้ังหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา เธอท้ัง
หลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม”

ความหมายของอนิจจังในแงหลังน้ีไมคอยใชกันเลย คือใช
แตตอนปลงตกใหสบายใจ แตตอนท่ีพระพุทธเจาเตือนไมเอามาใช 
ท้ังๆ ท่ีเปนปจฉิมวาจาซ่ึงสําคัญอยางย่ิง น่ีแหละคือหลักความไม
ประมาท

พระพุทธเจาตรัสอนิจจังไมเท่ียงน้ัน โยงกับหลักความไม
ประมาท ใหเราไมประมาท ไมใชมัวแตน่ังนอนสบาย เพราะฉะน้ัน 
ถามัวเอาแต วูปสโม สุโข แลว สบายอยางเดียว นอนแองแมง ก็
เรียกวา  ปฏิบัติธรรมไมครบถวน

พวกเราในเมืองไทยน้ี อาตมภาพสังเกตวาใช อนิจจัง ตาม
หลัก วูปสโม สุโข น้ีมาก คือเอามาใชปลงใหมคีวามสขุสบายใจ แต
ในแง อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ คืออนิจจังท่ีจะใหไมประมาทน้ัน ไม
คอยใชเลย

ตกลงวา จะตองใชใหครบ ถาปฏิบัติตามหลักอนิจจัง ตอง
ไดท้ัง วูปสโม สโุข มคีวามสขุใจดวย แลวตอง  อปฺปมาเทน สมปฺาเทถ
ทําความไมประมาทใหถึงพรอมดวย ตองเรงรัดกระตือรือรน ใน
การบําเพ็ญกิจหนาท่ีของตนเองเปนตน

แลวลักษณะของพระพุทธศาสนาท่ีอาตมภาพกลาวมาก็
จะเกิดประโยชน มีชีวิตชีวาข้ึนมาอยางแทจริง ดวยหลักความไม
ประมาท ท่ีเปนปจฉิมวาจาของพระพุทธเจาน้ันเอง
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อาตมภาพไดกลาวมาในเร่ือง ลกัษณะแหงพระพุทธศาสนา
ก็นับวาเกินเวลาไปแลว ขออนุโมทนาทานสาธุชนทุกทานท่ีมีความ
สนใจใฝธรรม

ขอกุศลเจตนาของทานท้ังหลายท่ีมีความต้ังใจด ี เร่ิมแตมี
ศรัทธาในพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ี จงเปน
ปจจัยนําทานไปสูความเขาใจในหลักธรรมวินัย คือคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา เพ่ือนํามาใชปฏิบัติใหถูกตองตอไป

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เปนเคร่ืองอวยชัยใหพร
แกทานท้ังหลาย ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัยน้ัน แลกุศลเจตนา
อันเปนบุญกุศลในจิตของทาน จงเปนปจจัยอันมีกําลังอภิบาล
รักษาใหทุกทานพร่ังพรอมดวยจตุรพิธพรชัย มีกําลังกาย กําลังใจ 
กําลังสติปญญา ในการท่ีจะเลาเรียนธรรม ปฏิบัติธรรม และในการ
ท่ีจะแนะนําสั่งสอนซ่ึงกันและกัน ใหเขาถึงคําสอนของพระสัมมา
สัมพุทธเจา เพ่ือใหความรมเย็นเปนสุขแผกระจายไปในสังคม และ
ใหทุกคนไดรับประโยชน มีความงอกงามในพระธรรมคําสั่งสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยท่ัวกัน ตลอดกาลนาน เทอญ
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